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I.  Bevezetés 

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) a Magyarország 
minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 

2018. évi V. törvény 4. §-a alapján 2018. május 18-i hatállyal jött létre. 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter feladat- és hatáskörét a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 94/2018. 
(V. 22.) Korm. rendelet) IV. fejezet 11. alcíme határozza meg. A 116. § alapján a feladat- és 
hatáskörök az alábbiak: 

‒ audiovizuális politika, 

‒ állami infrastruktúra-beruházások, 

‒ bányászati ügyek, 

‒ belgazdaság, 

‒ elektronikus hírközlés, 

‒ energiapolitika, 

‒ európai uniós források felhasználása, 

‒ építésgazdaság, 

‒ fejlesztési célelőirányzatok kezelése, szabályozása és ellenőrzése – turisztikai 
célelőirányzat és a turisztikai fejlesztési célelőirányzat kivételével,  

‒ fogyasztóvédelem, 

‒ gazdaságfejlesztés, 

‒ hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapítása, 

‒ hulladékgazdálkodás, 

‒ informatika, 

‒ iparügyek, 

‒ kereskedelem, 

‒ kormányzati tudománypolitika, 

‒ közlekedés, 

‒ nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitika, 

‒ területfejlesztés, 

‒ víziközmű-szolgáltatás, 

‒ tudománypolitika koordinációja, 

‒ szakképzés és felnőttképzés, 

‒ a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörök tekintetében az oktatás (2019. 
szeptember 1-jétől). 
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A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1516/2019. (IX. 4.) Korm. határozat (a 
továbbiakban: 1516/2019. (IX. 14.) Korm. határozat) értelmében a XVII. ITM fejezetet 
érintően – 2019. szeptember 5-ei fordulónappal és 2019. január 1-jei határnappal – az alábbi 
címrendi módosítások kerültek átvezetésre: 

A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) fejezetből a XVII. ITM 
fejezetbe – a felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskör átadás-átvétele következtében – 
átrendezett előirányzatok: 

− Eredeti előirányzattal rendelkező előirányzatok: 

= Egyetemek, főiskolák 

= Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

= Felsőoktatás speciális feladatai 

= Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 

= Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 

= Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése 

= Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 

= Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 

= Európai uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

= MOME-Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 

= Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 

− Eredeti előirányzattal nem rendelkező előirányzatok: 

= Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 

= Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak 
restaurálása 

= Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 
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Az előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

ITM intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 572 469,3 1 502 911,8 1 502 911,8 2 469 324,3 2 002 679,9 127,4% 81,1% 

 ebből: személyi 
juttatás 

 402 498,1 359 773,9 359 773,9 498 433,6 432 716,8 107,5% 86,8% 

Bevétel 553 859,7 404 343,1 404 343,1 538 852,9 522 553,3 94,3% 97,0% 

Támogatás 1 035 952,9 1 098 568,7 1 098 568,7 1 294 221,8 1 294 221,8 124,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

618 872,9 0,0 0,0 636 249,6 636 216,0 102,8% 100,0% 

Létszám (fő)  79 136 81 684 – – 80 808 0,0% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 

 

Előrányzat-módosítások levezetése 

ITM intézmények és fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 

        
millió forintban 

egy tizedessel   

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 

személyi juttatás 
Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

1 502 911,8 404 343,1 1 098 568,7 359 773,9 81 684 

Módosítások jogcímenként  0,0 0,0 0,0 0,0 - 
- Korm. hatáskörben 185 914,9 0,0 185 914,9 9 257,3 - 
- Költségvetési maradvány 636 249,6 636 249,6 0,0 106 863,5 - 
- Többletbevétel 150 826,7 150 826,7 0,0 40 332,0 - 
- Fejezetek közötti előirányzat 
átadás-átvétel 

-28 897,6 0,0 -28 897,6 1 085,4 - 

- Fejezeten belüli előirányzat 
átadás-átvétel 

38 635,8 0,0 38 635,8 -1 480,2 - 

- Bevétel elmaradás -16 316,9 -16 316,9   -2 548,7   
Egyéb előirányzat átcsoportosítás       -14 849,6   
2019. évi módosított előirányzat 2 469 324,3 1 175 102,5 1 294 221,8 498 433,6 80 808 

 

Az ITM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények és fejezeti kezelésű 
előirányzatok 2019. évi – a jogszabályok által meghatározott feladataik finanszírozásához a 
központi költségvetés által, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény (továbbiakban: Kvtv.) alapján biztosított – kiadási előirányzata 
1 502 911,8 millió forint volt, amelynek forrását 73,1%-ban támogatás és 26,9%-ban bevétel 
tette ki. 
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A Kvtv. szerinti 2019. évi 1 502 911,8 millió forint eredeti kiadási előirányzat év közben 
összességében 966 412,5 millió forinttal 2 469 324,3 millió forintra növekedett (kormány 
hatáskörben 185 914,9 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 238 452,8 millió 
forinttal, intézményi hatáskörben pedig 542 044,8 millió forinttal), a kiadási előirányzat 
növekedése 64,3%. 

A kiadási előirányzat 966 412,5 millió forint növekedésének forrása 134 509,8 millió forint 
összegben a bevételi előirányzat növekedése, 636 249,6 millió forint összegben a 
pénzforgalom nélküli maradvány igénybevétele és 195 653,1 millió forint összegben a 
támogatás növekedése volt. 

A 2 469 324,3 millió forint módosított kiadási előirányzat 2 002 679,9 millió forint összegben 
teljesült, amely a módosított kiadási előirányzat 81,1%-a.  

Az 538 852,9 millió forint módosított bevételi előirányzat 522 553,3 millió forint összegben, 
97,0%-ban, az 1 294 221,8 millió forint támogatási előirányzat 100,0%-ban teljesült. 
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II.  A maradványok alakulása 

Az előző évek költségvetési maradványával összefüggésben összesen 636 249,6 millió 
forinttal került megemelésre az ITM fejezet kiadási előirányzata 2019. évben, ebből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 628 939,8 millió forint, kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány 7309,8 millió forint volt. Az összes maradványból: 

− 413 013,5 millió forint az intézményeknél, 

− 223 236,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál 

keletkezett. 

Az előző évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa a Központi 
Maradványelszámolási Alapba az előírásoknak megfelelően befizetésre került. 

 

A 2019. évben az ITM fejezetnél 450 311,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, 
ebből 434 526,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 15 785,1 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az összes maradványból 

− 353 255,1 millió forint az intézményeknél, 

− 97 056,1 millió forint a fejezeti kezelésű előirányzatoknál 

keletkezett. 

 

Az intézményeknél keletkezett 353 255,1 millió forint maradványból 

− 347 740,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 

− 5515,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradvány volt. 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatoknál keletkezett 97 056,1 millió forint maradványból 

− 86 786,1 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt, 

− 10 270,0 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt 

maradvány volt. 

 

Az alaptevékenységnél keletkezett költségvetési maradvány mellett az ITM fejezet 
intézményeinél 0,5 millió forint maradvány keletkezett vállalkozási tevékenységből. A 
vállalkozási tevékenység maradványát 0,05 millió forint befizetés terheli. A fennmaradó 
0,45 millió forint, mint vállalkozási tevékenység maradványa, felhasználható maradvány. 
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III.  AZ ITM által 2019. december 31-én tulajdonolt társaságok 

 

Az ITM által 2019. december 31-én tulajdonolt társaságok 

 

1. Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felel ősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

2019. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került 
sor. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság fő feladata a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozása (a továbbiakban: 
projekt). 

A társaság 2019. évben egy alkalommal részesült tőkeemelésben az alábbiak szerint: 

− A járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges 
forrásbiztosításról szóló 1677/2018. (XII. 13.) Korm. határozat alapján a tulajdonosi 
jogokat gyakorló ITM a 3/2019. (03. 21.) számú alapítói határozata alapján 2019. 
március 28-án 0,1 millió forint jegyzett tőke és 8499,9 millió forint tőketartalék, 
összesen 8500,0 millió forint összegű tőkeemelést hajtott végre, amely a zalaegerszegi 
járműipari tesztpálya beruházás folytatását biztosította. 

A 2019. évi 8500,0 millió forint célja a projekt II. ütem elindításának biztosítása volt, benne a 
következő kivitelezési munkák, eszközbeszerzések elindítása, elvégzése: 

− közművek tovább építése, épületek elmaradt részeinek (parkolók stb.) elkészítése, belső 
utak építése, belátásgátlás stb.; 

− technológiai eszközbeszerzések; 

− a projekt következő ütemeihez kapcsolódó tervezési és előkészítési feladatok elindítása; 

− további tesztpálya elemek építése; 

= autópálya szakasz 

= Smart City II. rész 

= Handling pálya lassú rész 

= Speciális ADAS felület 

− Irányítóközpont épület építés. 

A társaság beruházó cégként, 2019. év végéig elsődlegesen az egyes tesztpálya modulok 
aktuális kivitelezését menedzselte. Ennek keretében a projekt I. fázisában négy tesztmodul – 
dinamikus felület, az autonóm járművek kis sebességű közlekedési helyzeteinek tesztelésére 
alkalmas Smart City zóna, kezelhetőségi (handling) pálya fékfelület –, valamint a technikai és 
fogadó épületek építési munkálatait irányította. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 
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2. Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

3. Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felel ősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

4. Egy a Természettel Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 
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5. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.  

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

6. ÉMI Építésügyi Min őségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a 
továbbiakban: ÉMI Nonprofit Kft.) 12,8 millió forint értékű részesedéssel rendelkezik az ÉMI 
– TÜV-SÜD Kft.-ben. A kapcsolt társaság alaptőkéje 33,8 millió forint, a további 21,0 millió 
forint törzsbetét a Magyar TÜV-SÜD Kft. tulajdona. A törzsbetétek aránya 37,9% szavazati 
jogot biztosít a társaság részére, meghatározó befolyása nincs a kapcsolt társaságban. A 
részesedésből származó 2019. évi osztalék mértéke 89,8 millió forint volt. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

7. IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 
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Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

8. IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

2019. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került 
sor. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

9. KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Korlátolt  Felelősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

10. Molekuláris-Ujjlenyomat Kutató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 
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Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

11. Neumann János Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

12. NFFKÜ - Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

2019. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került 
sor. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

13. Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Fel elősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 
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Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

14. ÓAM ÓZDI ACÉLM ŰVEK Korlátolt Felel ősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A 2019. év eredményéből osztalékfizetésre nem került sor. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást.  

 

15. Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

A társaság nonprofit jellegéből adódóan a tevékenységéből származó nyereség nem osztható 
fel, hanem az a gazdasági társaság vagyonát gyarapítja. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

16. VALOR HUNGARIAE Zártkör űen Működő Részvénytársaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

2019. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került 
sor. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

2541



17. Vasúti Műszaki Vizsgálóközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztaléklevonások és visszahagyások indokolása: 

2019. üzleti évben a Társaság adózott eredménye negatív volt, osztalékfizetésre nem került 
sor.  

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A társaság a 2019. üzleti évben nem részesült tőkeemelésben vagy tulajdonosi támogatásban. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A társaság 2019. évben nem kapott évközi, előre nem tervezett forrást. 

 

 

Az ITM intézményei által tulajdonolt gazdasági társaságok 

 

1. Intézmény megnevezése: Érdi Szakképzési Centrum 

Társaság megnevezése: Szakképző Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztalékelvonások és visszahagyások indokolása: 

A Társaság nem fizetett osztalékot. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A Társaságnál a 2019-es üzleti évben nem került sor sem tőkeemelésre, sem tulajdonosi 
támogatásra. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

A Társaságnál a 2019-es üzleti évben nem történt évközi forrásbevonás. 

 

2. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem 

Társaság megnevezése: Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft. 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztalékelvonások és visszahagyások indokolása: 

Az Alapító a 4/2020. (05. 28) számú határozat alapján osztalék kivétel mellett fogadta el a 
Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft. 2019. évi egyszerűsített éves beszámolóját. Az 
osztalék kivétel összege: 1,53 millió forint. A Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft.-ből 
kivett osztalék a Pannon Egyetem részvételével alapítandó gazdasági társaság törzstőkéjéhez 
szükséges. 
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A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

A Nereus Park Hotel Idegenforgalmi Kft. esetében sem tőkeemelés, sem tulajdonosi 
támogatás nem valósult meg. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

Előre nem tervezett, évközi kiadások fedezetére irányuló forrást a Nereus Park Hotel 
Idegenforgalmi Kft. nem kapott. 

 

3. Intézmény megnevezése: Pannon Egyetem 

Társaság megnevezése: Egyetemi Centrum Kft. 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztalékelvonások és visszahagyások indokolása: 

Az Egyetemi Centrum Kft. kapcsán osztalék nem kerül kifizetésre. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

Az Egyetemi Centrum Kft.-ben sem tőkeemelés, sem tulajdonosi támogatás nem valósult 
meg. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

Előre nem tervezett, évközi kiadások fedezetére irányuló forrást az Egyetemi Centrum Kft. 
nem kapott. 

 

4. Intézmény megnevezése: Pécsi Tudományegyetem 

Társaság megnevezése: PTE Politechnika Kft. 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztalékelvonások és visszahagyások indokolása: 

1/2020. sz. alapítói határozat alapján 2019. évre vonatkozóan osztalékfizetés nem volt. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

Tőkeemelés, tulajdonosi támogatások nyújtása nem volt. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

Előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítás nem volt. 
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5. Intézmény megnevezése: Debreceni Egyetem 

Társaság megnevezése: Debreceni Nyári Egyetem Oktatási Szolgáltató Nonprofit 
Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 

Az állami tulajdonú gazdasági társaságokkal kapcsolatos osztalékpolitika, az 
osztalékelvonások és visszahagyások indokolása: 

Osztalék nem kerül kifizetésre. 

A tőkeemelések, tulajdonosi támogatások (így különösen a bérfejlesztési célú támogatások) 
nyújtásának indoka, célja az ezek révén elért eredmények bemutatása: 

Tőkeemelés, tulajdonosi támogatások nyújtása nem volt. 

Az előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítással megvalósult kiadások felmerülésének 
indokai: 

Előre nem tervezett, évközi forrásbiztosítás nem volt. 
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IV.  Az ágazatok kiemelt céljai és feladatai a 2019. évben 

 

Az ITM szakmai ágazatainak legfőbb céljai és feladatai a 2019. évben az alábbiak voltak: 

 

1. Digitalizáció 

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégiában (a továbbiakban: NIS) meghatározottakkal 
összhangban kiemelt szakmapolitikai feladat volt az információs társadalom folyamatos 
fejlesztése, a digitálisan írástudók számának növelése, a KKV-k informatizáltsági szintjének 
emelése, illetve Magyarország teljes lakossága számára elérhető újgenerációs hálózatok 
kiépítése. Feladat volt továbbá a Tisztaszoftver program keretében Microsoft licenszek 
biztosítása a köznevelésben a tanulók, illetve a pedagógusok számára, valamint a Microsoft 
alkalmazások alternatívájaként nyílt forráskódú oktatási szoftverek bevezetésének támogatása 
a köznevelési intézmények részére. 

A 2019. évre tervezett feladatok megvalósítása folyamatos volt, összhangban a Digitális Jólét 
Program (a továbbiakban: DJP) célkitűzéseivel, illetve a DJP stratégiákban megfogalmazott 
feladatok (Gyermekvédelem, Digitális Jólét Alapcsomag, Digitális Exportfejlesztés) ellátása 
is megtörtént. 

 

2. Energetika és klímapolitika 

2.1. Energiapolitika 

Az energiapolitika fókuszában Magyarország mindenkori biztonságos energiaellátásának 
garantálása áll a fenntarthatóság, a fogyasztói teherbíró képesség és a versenyképesség 
figyelembevételével. Cél a biztonságos, környezetileg is fenntartható és versenyképes 
energiatermelés és elosztás, valamint a takarékos energiafelhasználás fejlesztése, 
energiafüggőségünk csökkenése. A bányászat esetében cél a hazai ásványvagyon-készletek 
felmérése és környezetbarát hasznosítása, a korábbi bányászati tevékenységből eredő 
környezeti károk rekultivációja, tájrendezése. 

A szakmai célok megvalósulása az energetikai ágazatban 2019. évben az alábbi főbb 
eredményekkel történt:  

− a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. (a továbbiakban: BVH NKft.) költségvetési 
támogatásból a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 495,6 ezer m3 
mennyiségű víz uránmentesítését végezte el. 2019. évben a Bányakoncessziós díj 
központi kezelésű előirányzat 1500,0 millió forint összeggel került tervezésre, 
amelynek bevételi célja 93,3%-ban, azaz 1399,3 millió forinttal teljesült, 

− a Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása központi kezelésű előirányzat terhére összesen átlagosan havonta 223 fő 
természetes személy részére történt meg kártérítési járadék, baleseti járadék, nem 
vagyoni és dologi kártérítés folyósítása, 

− Debrecen Megyei Jogú város 2019. évben a villamos energia ellátást, illetőleg 
gázellátást biztosító közműberuházások megvalósítására 5250,0 millió forint 
támogatásban részesült. 
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2.2 Klímapolitika 

A magyar klímapolitika, illeszkedve a nemzetközi elvárásokhoz, alapvetően két stratégiai cél 
mentén alakul. Az egyik a üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, a gazdaság 
működésének zöldítése, a másik pedig az éghajlatváltozás elkerülhetetlen hatásaihoz való 
alkalmazkodás. Kiemelt cél emellett, hogy a zöld gazdaságra történő átállás által a más 
országokban generálódó fejlesztési és beruházási igényeket a lehetőségekhez képest a 
legnagyobb potenciállal tudják kihasználni a magyar gazdasági szereplők. 

− A klímapolitikai szakterület feladatköréből adódóan széles körű nemzetközi, uniós és 
nemzeti vonatkozású feladatot lát el. A kiemelt célok között említhetők egyrészt a 
klímapolitikai nemzetközi és uniós tárgyalásokon való megfelelő részvétel, sikeres 
hazai érdekképviselet, a nemzetközi klímapolitikai szervezetekkel való sikeres 
együttműködés és hazai hálózatépítés, a nemzetközi klímafinanszírozásban történő 
sikeres együttműködés, az uniós klímapolitikai tárgyú tárgyalások nyomon követése, a 
munkacsoportokban szakértői képviselet biztosítása, szakértői javaslatok készítése. 
Szintén fontos feladat a nemzetközi és uniós jelentéstételi kötelezettségek pontos 
teljesítése, a hazai klímapolitikai tárgyú jogszabályalkotás, stratégiaalkotás, valamint 
az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai programjai (a továbbiakban: 
LIFE) keretében pályázó hazai szervezetek szakmai és pénzügyi támogatása, nemzeti 
kapcsolattartói feladatok ellátása, a magyar kapacitásépítési projekt végrehajtásának 
koordinálása. 

− Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve 
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényben foglaltak szerint 
Magyarországon nemzeti szintű éghajlatváltozási stratégia készítése és rendszeres 
felülvizsgálata, majd aktualizálása szükséges. A Nemzeti Éghajlatváltozási 
Stratégiában szereplő célok végrehajtását a tervek szerint négy, egymást követő, 
egyenként három évre szóló Éghajlatváltozási Cselekvési Terv szolgálja majd.  

− Az év során számos európai uniós, valamint nemzetközi klímapolitikai 
kötelezettséggel összefüggő feladat került ellátásra: 

= a 2018. évhez képest jelentősen nőtt a LIFE Éghajlat-politika alprogramja 
keretében sikeresen pályázó magyarországi szervezetek száma és az általuk 
igényelt nemzeti önerő-támogatás nagysága. A 2019. évben az igényelt önerő-
támogatások összege már másfélszeresen meghaladta a „LIFE Program önerő 
támogatás” előirányzaton rendelkezésre álló 100,0 millió forintos keretet. A 
nyertes magyar pályázatok és önerő-igényük növekedésének tendenciája a 
közeljövőben várhatóan tovább erősödik, a 2020. évben pl. 3-4-szeres 
túljelentkezés várható. 

= a LIFE Éghajlat-politika alprogram, mint közvetlen közösségi forrás a jövőben 
a magyarországi éghajlat- és energiapolitikai stratégiák végrehajtása 
szempontjából is stratégiai fontosságú lesz: tárcánk 2019. szeptember 5-én 
LIFE éghajlat-politikai integrált projekt (IP) koncepciót nyújtott be az Európai 
Bizottság felé, amely a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végrehajtására 
és a Mátrai Erőmű fenntartható átalakításának és igazságos átmenetének 
biztosítására irányul. A projektkoncepciót, (majd a teljes pályázatot is) pozitív 
elbírálásban részesítette az Európai Bizottság, jelenleg zajlik a támogatási 
szerződés előkészítése. 

− Klíma- és energia szakpolitikai intézkedésekre vonatkozó átfogó monitoring rendszer 
és a kormányhivatalok köztisztviselői, valamint környezetmérnökök részére 2018. 
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októberben klímavédelmi képzés lefolytatására irányuló pályázati kérelmet 
nyújtottunk be az Európai Unió Strukturális Reform Támogatási Szolgálata részére. A 
pályázati kérelmet az Európai Tanács 2019 februárjában jóváhagyta.  

− Kvótabevételekkel összefüggésben az EU Emisszió-kereskedelmi Rendszerén (a 
továbbiakban: ETS) belüli tagállami kvóták aukcionálásából Magyarország 74 177,2 
millió forint bevételre tett szert 2019. évben. 

− Magyarország egy átgondolt stratégiai tervezésnek köszönhetően fokozatosan áttér az 
alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra. A kapcsolódó nemzeti stratégiák 
végrehajtását fenntarthatósági oldalról a hazai zöldítési programok segítik. A 
legnagyobb káros anyag- illetve CO2 kibocsátás hazánkban is a lakossági 
energiafelhasználásból, valamint a közlekedési ágazatból adódik, így a hazai zöldítési 
programjaink is e területek CO2 kibocsátásának csökkentésére fókuszálnak. 

− A teljes primerenergia-felhasználás egyharmadát adó lakóépületek komplex 
felújításával 40%-kal csökkenthető lenne a lakóépületek energiafelhasználása. A 
lakóépületek felújítására 2019. évben meghirdetett lakossági pályázati konstrukció 
elsődleges célja, hogy az energiahatékonysági célú beruházások előmozdítása 
érdekében gyors, megfelelő intenzitású, vissza nem térítendő támogatáshoz juttassa a 
lakosságot az ország egész területén. 

− A közlekedésfejlesztési intézkedések – kedvező társadalmi és gazdasági hatásuk 
mellett – egyaránt érintik az emberi egészség, a levegőszennyezés, a zaj, a talaj- és 
vízszennyezés, továbbá a táj és az élővilág veszélyeztetésének, valamint a 
területhasználat összehangolásának kérdéseit. A Jedlik Ányos Terv fő célkitűzései 
2019. évben is a közösségi közlekedés dekarbonizációja, az elektromobilitás 
elterjesztése társadalmasítással, direkt és indirekt támogatási ösztönzőkkel, illetve 
kormányzati és önkormányzati töltőállomások telepítése és e-autóflotta bővítése révén. 

 

2.3. Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (a továbbiakban: NKH) működésnek fő célja az 
ózonréteget károsító üvegházhatású gázok (a továbbiakban: ÜHG) kibocsátásának nyomon 
követése és csökkentése, ezzel hatékony támogatást nyújtva az Európai Unió 
környezetvédelmet szubvencionáló szakpolitikai céljainak. A hatóság bevételeit a klímagáz- 
és emisszió csökkentését előirányzó, az Európai Unió közvetlen jogi aktusaiban és a hazai 
jogszabályokban rögzített előírások betartatása, azaz a jogkövető magatartás kialakítására 
fordítja, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentését szem előtt tartva. Ezek 
együttesen egy környezettudatosabb szemléletet eredményezhetnek. 

− Az NKH-nál célként kitűzött e-ügyintézés bevezetése, összhangban az adminisztrációs 
terhek csökkentésével, mint kormányzati céllal a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően megvalósult. Az elektronikus ügyintézés bevezetésével az ügyfeleknek 
kényelmesebb és egyszerűbb a hatósági ügyintézés, az államnak olcsóbb és 
hatékonyabb, a vállalkozásoknak átláthatóbb és takarékosabb. 

− Az NKH tevékenységének legfontosabb pillérét a Klímagáz adatbázis jelenti, 
amelyben valamennyi, a szakterületet érintő adat (képesítési jogosultságok, 
klímagázadatok, ÜHG-khoz kapcsolódó engedélyek nyilvántartása, kezelése, az éves 
ÜHG jelentések, az azokhoz tartozó hitelesítői záradékok kezelése, valamint az ETS 
hitelesítők nyilvántartása) nyilvántartásra kerül. A Klímagáz adatbázisba regisztrált 
vállalkozások száma folyamatos növekedést mutat. 
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− Az NKH végzi a fluortartalmú ÜHG-k területén tevékenységet folytató piaci szereplők 
ellenőrzését és felügyeletét, elősegítve ezzel a területen mutatkozó illegális 
tevékenység visszaszorítását, továbbá 167 darab ÜHG-kibocsátással járó 
tevékenységet ellátó létesítmény kibocsátási engedélyükkel kapcsolatos hatósági 
feladatok ellátását, valamint azok ellenőrzését. 

− Az NKH gondoskodik a fluortartalmú ÜHG-kkal tevékenységet folytató, folytatni 
kívánó természetes személyek képzési, képesítési és vizsgáztatási feladatainak 
ellátásáról. 

− Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 
törvény hatályba lépésével megvalósuló bürokrácia-csökkentés keretében az NKH 
papíralapú ügyiratforgalma jelentősen csökkent. 

− Az NKH az ÜHG-k közösségi kereskedelmi rendszerével kapcsolatos feladatellátása 
keretében részt vett Magyarország – az EU tagállamának képviseletében – az ún. 
Round Robin Test-en. A teszt során az Európai Bizottság minden illetékes hatóságot 
felkér arra, hogy készítsen felülvizsgálatot egy fiktív, de reális létesítményről, a saját 
hazai szabályozása, eljárásrendje alapján, amely felülvizsgálatot az Európai Bizottság 
projektcsoportja értékel ki, és az értékelés alapján felméri, hogy az ágazatban 
szükséges-e további támogatás, útmutatás, képzés az Európai Bizottság részéről. A 
teszten az NKH 32 tagállam illetékes hatóságai között az előkelő 12. helyen végzett, 
azonban a teljes sorrendet az Európai Bizottság projektcsoportja nem hozta 
nyilvánosságra. 

− A kibocsátási engedélyezési eljárás lefolytatásához és a vonatkozó hazai és európai 
uniós jogszabályokban foglalt követelmények teljesítéséhez létrehozott elektronikus 
rendszer Klímagáz adatbázisba történő integrálásával az ÜHG-kibocsátással járó 
tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetői a Klímagáz adatbázison keresztül 
bonyolíthatják le a kibocsátási engedélyezéssel kapcsolatos ügyleteiket. 

 

3. Építésgazdasági, infrastrukturális környezeti és fenntarthatósági feladatok 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter az építésgazdaságért való felelőssége 
körében gondoskodik az építésgazdasággal kapcsolatos jogszabályok szakmai előkészítéséről, 
az építésügyi ágazati és foglalkoztatási elvárások érvényre juttatásáról a képzési 
követelményekben az iskolarendszeren belül és azon kívül is, beleértve a társadalom más 
érintett szervezeteinél is, valamint az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáról és 
felülvizsgálatáról az építésügyi műszaki irányelvek kidolgozásáért felelős bizottság 
létrehozatala révén. Ezeken felül ellátja az építőipar és az építőanyag-ipar ágazati 
irányításával kapcsolatos feladatokat, valamint felügyeli az építési termékkel kapcsolatos 
feladatok ellátását is. 

Az ITM az építésgazdasággal összefüggő feladatkörére tekintettel dolgozza ki az építőanyag-
ipari ágazat stratégiáját, előkészíti az építésgazdasággal összefüggő és a Teljesítésigazolási 
Szakértői Szerv (a továbbiakban: TSZSZ) működésével kapcsolatos jogszabályokat, illetve 
ellátja annak minisztériumi feladatait, továbbá gondoskodik a kormány általános politikájával 
összefüggő építésgazdasági feladatok megvalósításával kapcsolatos intézkedések 
előkészítéséről és végrehajtásáról is. 
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4. Felsőoktatási, innovációs és szakképzési feladatok 

4.1. Felsőoktatás 

A „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című dokumentum 2016 decemberében megjelent 
középtávú szakpolitikai stratégiai kiegészítése. A stratégia célja: a nemzetközi oktatási és 
kutatási térben magasan pozícionált, teljesítményelvű, a társadalmi kihívásokra válaszolni 
képes, a megfelelő méretű és minőségű, Magyarország gazdasági sikerességét alapjaiban 
meghatározó felsőoktatási rendszer működtetése. 

A felsőoktatási koncepció célkitűzései öt fő irányvonal keretében foglalhatók össze: 

−−−− együttműködés és versenyhelyzet kialakítása a felsőoktatási intézményrendszeren belül 
és kifelé; 

−−−− munkaerő-piaci és társadalmi elvárásokhoz igazodó képzési struktúra; 

−−−− akadémiai értékeket megjelenítő, tudományos kiválóságon alapuló világszínvonalú 
felsőoktatás megteremtése; 

−−−− a magyar gazdaság innovációs képességét biztosító egyetemi kutatás-fejlesztés és 
innovációs háttér, 

−−−− a célkitűzésekhez igazodó és azt követő intézményrendszer létrehozása. 

2019. évben a cél az elért eredmények megtartása és a stratégiában megfogalmazottak 
végrehajtásának folytatása volt. Az elfogadott felsőoktatási stratégia implementálásának 
eszköze a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és az 
ehhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek módosításával a jogszabályi környezet 
megteremtése. 

 

Felsőoktatásba való bejutás 

A felsőoktatás előtt álló cél a képzés és tudományművelés minőségének, eredményességének, 
hatékonyságának növelése, a gazdaság és a felsőoktatás kapcsolatában olyan humántőke 
létrehozása, amely a gazdasági és társadalmi elvárásoknak megfelelő tudásbázis kialakításával 
teremti meg a gazdasággal való hatékony együttműködést. 

A 2019. évi felsőoktatási felvételi eljárásokban alap- és mesterképzésben, felsőoktatási 
szakképzésben és doktori képzésben 62 312 fő magyar állami ösztöndíjas hallgató felvételére 
került sor. 

Állami ösztöndíjas 
képzésre felvettek 

száma (fő) 
2014. év 2015. év 2016. év 2017. év 2018. év 2019. év 

keresztféléves 
eljárásban felvett 

3 747 3 906 3 761 3 536 3 490 3 492 

általános felvételi 
eljárásban felvett 

57 094 55 882 57 311 57 137 58 544 62 312 

pótfelvételi 
eljárásban felvett 

9 0 7 89 198 235 

doktori képzésben 
felvett 

1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 545 

Összesen: 62 150 61 088 62 379 62 062 63 532 67 584 
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Felsőoktatási intézmények köznevelési feladatellátása 

A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a 
pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, amelynek keretében 
gyakorló köznevelési intézményeket tartanak fenn és működtetnek. A köznevelési 
intézmények átalakításával és átadásával-átvételével a felsőoktatási intézmények által 
fenntartott intézmények száma 43. 

A gyakorló intézmények a köznevelési feladatok ellátása mellett, a fenntartó felsőoktatási 
intézmény pedagógusképzésében (óvodapedagógusi, tanítói, tanárképzési) és pedagógus-
továbbképzési feladatainak ellátásában vesznek részt. A gyakorlóintézményeket a köznevelési 
törvény önálló jogi személyiséggel ruházza fel, de gazdálkodásukban nem önállóak, hanem az 
adott felsőoktatási intézmény szervezeti egységeként működnek, azaz nem önálló 
költségvetési szervek, hanem a központi költségvetési szervként működő egyetemek és 
főiskolák gazdasági szervezetébe integrálódva, keretgazdálkodást folytató szervezeti 
egységek. 

 

Felsőoktatási intézmények által fenntartott köznevelési intézmények 

Sorszám Intézmény neve Fenntartó 

1. 
Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló 
Középiskolája és Kollégiuma 

Debreceni 
Egyetem 

2. Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája 
Debreceni 
Egyetem 

3. 
Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnáziuma és Általános Iskolája 

Debreceni 
Egyetem 

4. Debreceni Egyetem Óvodája 
Debreceni 
Egyetem 

5. 
ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és 
Kollégium 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

6. ELTE Bárczi Gusztáv Gyakorló Általános Iskola 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

7. 
ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és 
Gimnázium 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

8. ELTE Gyakorló Országos Pedagógiai Szakszolgálat 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

9. ELTE Gyakorló Óvoda 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

10. 
ELTE Gyakorló Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

11. ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

12. 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és 
Gyakorló Gimnázium 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

13. 
ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és 
Kutató Központ 

Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

14. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium 
Eötvös Loránd 
Tudományegyetem 

15. 
Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, 
Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet 

Eszterházy Károly 
Egyetem 
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Sorszám Intézmény neve Fenntartó 

16. Kaposvári Egyetem Gyakorlóóvoda 
Kaposvári 
Egyetem 

17. 
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Bartók Béla 
Zeneművészeti és Hangszerészképző Gyakorló 
Szakgimnázium 

Liszt Ferenc 
Zeneművészeti 
Egyetem 

18. 
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium - 
a Magyar Képzőművészeti Egyetem Gyakorlóiskolája 

Magyar 
Képzőművészeti 
Egyetem 

19. 
Magyar Táncművészeti Egyetem Nádasi Ferenc 
Gimnáziuma és Kollégiuma 

Magyar 
Táncművészeti 
Egyetem 

20. 
Miskolci Egyetem Ferenczi Sándor Egészségügyi 
Szakgimnázium 

Miskolci Egyetem 

21. 
Neumann János Egyetem Petőfi Sándor Gyakorló 
Általános Iskola és Óvoda 

Neumann János 
Egyetem 

22. 
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános 
Iskola és Gimnázium 

Nyíregyházi 
Egyetem 

23. 
Pécsi Tudományegyetem Egészségügyi és Szociális 
Szakképző Iskola és Kollégium 

Pécsi 
Tudományegyetem 

24. 
Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola, 
Gimnázium és Óvoda 

Pécsi 
Tudományegyetem 

25. 
Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Gyakorló 
Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és 
Gyakorlóóvoda 

Pécsi 
Tudományegyetem 

26. 
Pécsi Tudományegyetem Szigeti-Gyula János 
Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Pécsi 
Tudományegyetem 

27. 
Pécsi Tudományegyetem Szociális és Egészségügyi 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Pécsi 
Tudományegyetem 

28. 
Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Általános 
Iskolája, Szakiskolája, Egységes Konduktív Pedagógiai 
Módszertani Intézménye és Kollégiuma 

Semmelweis 
Egyetem 

29. Semmelweis Egyetem Bókay János Szakgimnáziuma 
Semmelweis 
Egyetem 

30. 
Semmelweis Egyetem Kanizsai Dorottya Egészségügyi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Semmelweis 
Egyetem 

31. Semmelweis Egyetem Napköziotthonos Óvodája 
Semmelweis 
Egyetem 

32. Semmelweis Egyetem Pető András Gyakorló Óvodája 
Semmelweis 
Egyetem 

33. Semmelweis Egyetem Pető András Pedagógiai Intézete 
Semmelweis 
Egyetem 

34. 
Semmelweis Egyetem Raoul Wallenberg 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 

Semmelweis 
Egyetem 

35. 
Semmelweis Egyetem Semmelweis Ignác Szakképző 
Iskolája 

Semmelweis 
Egyetem 

36. Soproni Egyetem Lewinszky Anna Gyakorló Óvoda Soproni Egyetem 

37. 
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló 
Általános Iskola 

Széchenyi István 
Egyetem 
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Sorszám Intézmény neve Fenntartó 

38. 
Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert 
Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és 
Szakközépiskola 

Széchenyi István 
Egyetem 

39. 
Szegedi Tudományegyetem Gyakorló Gimnázium és 
Általános Iskola 

Szegedi 
Tudományegyetem 

40. 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Gyakorló 
Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi 
Otthonos Óvodája 

Szegedi 
Tudományegyetem 

41. 
Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna 
Szakgimnázium és Szakközépiskola 

Szegedi 
Tudományegyetem 

42. 
Szegedi Tudományegyetem Vántus István Gyakorló 
Zeneművészeti Szakgimnázium 

Szegedi 
Tudományegyetem 

43. 
Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános 
Iskola és Gimnázium 

Testnevelési 
Egyetem 

 

Európai Uniós társfinanszírozású felsőoktatási pályázatok 

2019. évben nem jelent meg új felsőoktatási témájú felhívás az Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Operatív Program (a továbbiakban: EFOP) keretében. A 2016-2018. között meghirdetett 
felhívások alapján 15 darab felsőoktatási szakterületet érintő konstrukcióban 140 930,0 millió 
forint (EFOP Irányító Hatóság 2020. február 28-i adatai alapján) összegben került megítélésre 
támogatás 141 projekt részére. 28 projekt zárult le a 2018-2019. évben, a fennmaradó 
projektek megvalósítása folytatódott, amellyel párhuzamosan a felsőoktatási szakterületen 
zajlott a projektek szakmai nyomon követése. 

 

Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 

Az ösztöndíj fő célja a kormányközi oktatási megállapodások, illetve a külföldi oktatásért 
felelős minisztériumokkal kötött megállapodások végrehajtása érdekében a külföldi hallgatók 
magyar felsőoktatási intézményekben folytatandó tanulmányainak kiemelt támogatása. Nem 
elhanyagolható tényező, hogy a külföldi hallgatók jelenléte az adott város és régió gazdasági 
fejlődését is pozitívan befolyásolja. A program mindemellett hozzájárul a magyar kultúra, a 
magyar nyelv népszerűsítéséhez is, mivel a hallgatók egy része egyéves előképzést követően 
magyar nyelven kezdik meg tanulmányaikat. 

2019. június 14. napjától az ösztöndíjprogram működtetéséért a külpolitikáért felelős 
miniszter felel, így a program végrehajtása átkerült a Külgazdasági és Külügyminisztériumba 
(a továbbiakban: KKM). 

 

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj 

A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza egy tanév 
időtartamára (10 hónapra) a kiemelkedő tanulmányi eredményű, tudományos diákköri 
munkában, illetve szakmai téren kimagasló munkát végző hallgatók részére, a hallgatók 
tevékenységének pénzbeli elismeréseként, elért eredményük fenntartásának támogatására. 

Ezen ösztöndíjra pályázhatnak, valamint az adományozást követően az ösztöndíj folyósítására 
jogosultak az államilag támogatott (állami ösztöndíjas/részösztöndíjas), illetve költségtérítéses 
(önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan 
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képzésben részt vevő hallgatók. 2019 szeptemberében 1003 hallgató részére adományozott 
nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat a 2019/2020. tanévre az oktatásért felelős miniszter. 

 

Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj célja Magyarország kiválóan képzett, hivatástudattal és 
megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlás biztosítása, a 
tanári és gyógypedagógusi pályát választó hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós 
elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, az osztatlan 
tanárképzésben és gyógypedagógia alapképzésben tanulmányokat folytató pedagógusjelöltek 
számának növelése, a hazai köznevelés tanári és gyógypedagógusi ellátottságának 
megerősítése. Az ösztöndíjas a támogatási szerződés aláírásával az általa megjelölt három 
megye egyikében, a Klebelsberg Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör 
intézményei közül választva, főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt 
tartósan, de legalább az ösztöndíj folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja. Az 
időtartama az osztatlan tanárképzés képzési idejéből kiindulva – ha a hallgató tanulmányai 
során végig részesült az Ösztöndíjban – akár 10-12 félév, a gyógypedagógia alapképzés 
esetében legfeljebb 8 félév is lehet. 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj 2013/2014. évi indulása óta összesen 2903 szerződés került 
megkötésre. 

Tanév Pályázatok 
száma 

Támogatott 
pályázatok száma 

Szerződést kötött 
hallgatók 

létszáma/fő 
2013/2014. tanév 529 444 392 
2014/2015. tanév 570 516 458 
2015/2016. tanév 478 442 359 
2016/2017. tanév 445 423 390 
2017/2018. tanév 667 651 620 
2018/2019. tanév 726 723 684 

 

Jelenleg 2582 fő hallgató rendelkezik érvényes Klebelsberg Képzési Ösztöndíj szerződéssel. 

 

Az ösztöndíjprogram 2013/2014. tanévi indulása óta összesen 3402,5 millió forint támogatás 
került felosztásra. 

tanév kifizetések (Ft) 
2013/2014. tanév 211 687 500 Ft 
2014/2015. tanév 323 550 000 Ft 
2015/2016. tanév 452 475 000 Ft 
2016/2017. tanév 651 625 000 Ft 
2017/2018. tanév 901 750 000 Ft 
2018/2019. tanév 1 057 575 000 Ft 
2019/2020. tanév 553 
összes kifizetés: 3 402 462 500 Ft 
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Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 

A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói 
jogviszonnyal rendelkező olimpiai és paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók 
támogatása, akiknek tanulmányaik ideje alatt esélyük van arra, hogy Európa-bajnoki, 
világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szerezzenek. Az ösztöndíjat három – Európa-
bajnoki, világbajnoki és olimpiai/paralimpiai – kategóriában lehet elnyerni. Az ösztöndíj 
összegét a különböző kategóriák (I. kategória: Olimpia/Paralimpia; II. kategória: 
Világbajnokság; III. kategória: Európa-bajnokság) szerint a korábbi versenyeredmények 
határozzák meg. Az ösztöndíjra érdemes sportolókról a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar 
Paralimpiai Bizottság, illetve a sportági szakszövetségek adnak véleményt. 

 

4.2. Innováció 

Az innováció szakpolitika célja, hogy a területen tevékenykedő tudástermelő és 
tudásfelhasználó szervezetek együttműködésének eredményeként növekedjen Magyarország 
innovációs potenciálja. Ennek érdekében a 2019. évben jelentős előrelépés történt az 
egyetemközpontú innovációs ökoszisztémák kialakításában, amelynek célja, hogy a 
felsőoktatási intézményekben létrejövő tudás minél gyorsabban és eredményesebben 
hasznosításra kerülhessen a társadalom és a gazdaság számára. Megkezdődött azoknak az 
innovációs tereknek a kialakítása, ahol a felsőoktatási intézményben dolgozó szakemberek és 
a piaci és termelési hasznosításban érdekelt szereplők együttműködésre léphetnek. 

A fentiek hatékonyabb elérése érdekében a 2019. évben átalakításra került a hazai kutatás-
fejlesztés és innováció (a továbbiakban: KFI) intézményrendszere és finanszírozása, 
amelynek eredményeképpen létrejött egy minden szempontból hatékonyabb KFI 
intézményrendszer. Ennek részét képezi az alap és alkalmazott kutatásokat kiszámíthatóan 
finanszírozó, egységes Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Alap, valamint egy-egy 
alap, és alkalmazott kutatással foglalkozó állami finanszírozású kutatóhálózat. Az ITM 
feladata a hazai kutatás-fejlesztés szakmapolitikai támogatásának biztosítása. A 2019-ben 
meghozott jogszabályi változások eredményeként létrejött a Nemzeti Tudománypolitikai 
Tanács (továbbiakban: NTT), amelynek tagjai megjelenítik a hazai kutatói, vállalati és állami 
szereplőket. Az NTT feladata, hogy a kormányt támogassa a KFI terület fejlesztésében. 

A területen megerősített egységes szemlélet lehetőséget nyújt arra, hogy a finanszírozás 
alkalmával mind a bottom-up és a top-down kezdeményezések teret nyerjenek, egységes 
koncepció mentén emelkedjen a hazai kutatási infrastruktúra színvonala és erősödjenek a 
nemzetközi összehasonlításban is élenjáró kutatási eszközrendszerek. Így a központi tervezés 
lehetőséget nyújt arra is, hogy a célzott kutatások esetében koncentrált forrásallokáció 
történhessen, így például olyan kiemelt jelentőségű kutatási projektek, mint az Extreme Light 
Infrastructure szegedi lézerközpont a felsőoktatási-akadémiai együttműködéseket elősegítő 
kutatási program támogatásával valósuljanak meg. 

Az országgyűlés döntése alapján, önálló költségvetési fejezetként létrejött az Eötvös Loránd 
Kutatóhálózat, amelynek célja, hogy olyan állami finanszírozású alapkutatásokkal foglalkozó 
hálózat jöjjön létre, amely a kiválósági szempontot szem előtt tartva képes versenytársává 
válni a nemzetközi szinten vezető kutatóhelyeknek. Hasonlóképpen előkészítésre került az 
ITM szakpolitikai irányításával a Bay Zoltán Nemzeti Kutatóhálózat, amelynek célja az 
államilag finanszírozott alkalmazott kutatások gondozása. Az erős alapkutatási rendszer, 
amelyben érdemben megjelennek az ún. célzott alapkutatások, alkalmazott kutatások, illetve a 
felsőoktatáson keresztül a vállalati kapcsolatok, lehetővé teszik az akadémiai 
kutatóintézetekben olyan szolgáltatási portfólió kialakítását, amely hatásában megfeleltethető 

2554



a német Fraunhofer vagy Max Planck intézetek kutatás-fejlesztési szolgáltatásainak és 
jelentős támogatást tud nyújtani a hazai vállalkozások számára, ezzel erősítve a 
versenyképességüket. 

 

4.3. Szakképzés 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 
preambuluma alapján 2019. évben a szakterület kiemelt célja volt a munkaerőpiac és a 
gazdaság által keresett és elismert szakképesítéseknek az esélyegyenlőség elve 
érvényesítésével történő megszerzésének biztosítása, a globális és a nemzetgazdaság 
igényeinek kielégítésére egyaránt alkalmas, rugalmas, a foglalkoztathatóságot elősegítő 
szakképzési rendszer működésének elősegítése, valamint az Alaptörvényben meghatározott 
művelődéshez és munkához való jog érvényesülésének biztosítása. 

Fentieket segítette elő a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról 
szóló 2011. évi CLV. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLV. törvény) szerint a szakképzési 
hozzájárulás és a képzési alaprészből nyújtott támogatások 2019. évben működött rendszere. 
A nemzetgazdaság és a munkaerőpiac követelményeihez, a társadalmi folyamatokhoz és az 
információs társadalom igényeihez igazodó rugalmas és differenciált, a gazdaság dinamikus 
fejlődését segítő szakképzési és felnőttképzési rendszer fejlesztési forrásainak, valamint az 
európai uniós társfinanszírozási kötelezettség teljesítéséhez szükséges forrás biztosítása 
céljából működött a szakképzési hozzájárulási rendszer és történt a Nemzeti Foglalkoztatási 
Alap képzési alaprésze terhére biztosításra került támogatások kezelése. E forrásokat 
egészítették ki a fejezeti kezelésű előirányzatokból biztosított támogatások. 

A szakképzési törvény alapján a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter a 
felelősségi körébe tartozó szakképzési feladatot az általa alapított és fenntartott szakképzési 
centrumok szakképző iskolai feladatot ellátó tagintézményei keretében látta el. 

2019 nyarától a szakképzési centrumokat érintő átalakítások következtében 44 szakképzési 
centrum helyett 40 működött tovább. 

Győrben, Szolnokon és Szombathelyen a szolgáltatási szakképzési centrumok beolvadtak a 
műszaki szakképzési centrumokba, a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési 
Centrum megszűnt, tagintézményei más budapesti szakképzési centrumokhoz, illetve a 
Semmelweis Egyetem fenntartásába kerültek. 

A fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználása tekintetében 2019. évben is, hasonlóan a 
korábbi évekhez, elsődleges nemzetgazdasági cél volt a foglalkoztatottság további növelése, a 
gazdaságban rejlő tartalékok kiaknázása, amelyet az állami szakképzési intézményrendszer 
rugalmasabb, hatékonyabb működési lehetőségei is támogattak. A magyar gazdaság 
hatékonyságának és versenyképességének növeléséhez feltétlenül szükséges célként 
fogalmazódott meg a szakképzett munkaerő fejlesztése, amely eléréséhez a szakképzett 
munkaerő utánpótlására, tudásának továbbfejlesztésére van szükség, ezért fontos volt a 
szakképzési centrumok működésének erősítése, ennek keretében a szakképzési centrumok 
képzési, átképzési kínálatának szélesítése, képzési feladataik fenntartása, bővítése. 
Mindemellett cél volt tovább erősíteni a szakképző intézmények és a gazdasági szereplők 
együttműködését, a munkaerőpiac változásaihoz való rugalmasabb alkalmazkodás és a 
szakképzési intézményrendszer hatékony működtetése érdekében. 

A megfelelő létszámú, minőségi képzésben részesülő szakember-utánpótlás biztosításához és 
az állami vagyonnal való felelős gazdálkodáshoz elengedhetetlen a szakképző intézmények 
infrastruktúrájának jelentős fejlesztése is. A korszerű tantermek, tanműhelyek kialakítása a 
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képzés eredményességének, hatékonyságának növelését eredményezi, az ökológiai 
szempontok figyelembe vétele a környezeti felelősség tudatosítása mellett a fenntartható 
fejlődést, a működési költségek csökkentését segíti. Ezen célok mentén tovább folytatódott a 
szakképzési centrumok fejlesztése. 

A szakképzési szakterület szakpolitikai felelősségi körébe a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 
Operatív Program (a továbbiakban: GINOP) A versenyképes munkaerőről szóló 6. 
prioritásához és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: 
VEKOP) A foglalkoztathatóságot szolgáló programokról szóló 8. prioritásához kapcsolódó 
projektek tekintetében 2019. évben 20 konstrukció tartozott; 18 konstrukció felhívása a 
korábbi években, 2 pedig 2019. évben jelent meg. A vonatkozó időszakban hatályos Éves 
Fejlesztési Keret fenti konstrukciókra vonatkozó, teljes fejlesztési időszakra vonatkozó 
keretösszege 162 493,0 millió forint. 

Kedvezményezettként 2019. évben ezek közül 7 kiemelt projektben vett részt az ITM, amely 
feladatait 5 projekt esetében a közigazgatás modernizációja érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 29.) Korm. határozattal összefüggésben és a 2019. 
március 1-jén hatályba lépett, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 4/2019. (II. 28.) ITM utasítás figyelembevételével az ITM 
2019. április 1-jei hatállyal Szakmai megállapodás keretében átadta a konzorciumot vezető 
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, mint Kedvezményezett részére, ezzel 
konzorciumi tagsága megszűnt. 

 

5. Gazdaságstratégia 

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter a kormány gazdaságfejlesztésért felelős 
tagja, amely felelősségi körében ellátja a vállalkozáspolitikai és vállalkozásfejlesztéssel 
összefüggő feladatokat, irányítja és koordinálja a kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: 
KKV-k) fejlesztését célzó kormányzati stratégia és fejlesztési programok kidolgozását és 
végrehajtását, valamint részt vesz a gazdaságfejlesztési és vállalkozáspolitikai célok 
meghatározásában az európai uniós operatív programok végrehajtása során. 

Az ágazat kiemelt célja egyrészt a komoly növekedésre képes vállalati kör értékteremtő 
képességének megerősítése, valamint a teljes KKV szektor számára a működéshez szükséges 
kiszámítható keretek biztosítása. A megvalósított feladatok a KKV-k versenyképességének, 
termelékenységének, hozzáadott értékének és exportképességének javítását, finanszírozási 
forráshoz jutásuk megkönnyítését, valamint a vállalkozói világban lezajló korszakváltáshoz 
való alkalmazkodást segítik elő. 

A kormány egyik legfontosabb célja a magyar gazdaságban működő, hazai tulajdonú 
vállalkozások megerősítése. Minden vállalkozói réteg célzott eszközökkel, anyagi és humán 
helyzetének, aktuális piaci pozíciójának megfelelően kerül támogatásra. Kiemelt 
szakmapolitikai cél a stratégiai fontosságú, de hitelforráshoz továbbra is nehezen jutó hazai 
mikrovállalkozások és KKV-k finanszírozási lehetőségeinek bővítése. 

A mikro- és kisvállalkozások széles körének működése általánosan elérhető programok és 
könnyített adminisztrációs környezet útján válik hatékonyabbá, termelékenységük javul, 
GDP-hez való hozzájárulásuk növekszik. A növekedésorientált, innovatív mikro- és 
kisvállalatok elsősorban finanszírozási programokkal kerülnek ösztönzésre növekedési céljaik 
megvalósításában. A magyar középvállalati szektor szintén célzott programok segítségével 
erősödik meg, mind a növekedésre képes kisebb vállalatok középvállalattá válását, mind a 
meglévő középvállalatok növekedését, külpiacra lépését, globális értékláncokhoz való 
csatlakozását segíti a kormányzat. 
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A vállalkozásfejlesztést célzó programok finanszírozásához számos különböző forrás kerül 
igénybevételre. A szabályozási, adminisztrációs, koordinációs feladatok erőforrásigénye a 
kormányzati működés keretei között biztosított, ezen kívül számos tárca szakpolitikai 
tevékenysége tartalmaz vállalkozásokat célzó programokat, melyek az érintett tárcák 
kezelésébe tartozó előirányzatokból, illetve elkülönített alapokból működnek. A legtöbb 
intézkedés esetében a 2019. év folyamán is lehetőség nyílt európai uniós támogatás 
felhasználására elsősorban a 2014-2020 közötti GINOP, valamint a VEKOP keretében. 

Az ITM fejezetében a 2019. év folyamán a fenti célok elérése érdekében az alábbi főbb 
intézkedések valósultak meg: 

− A Beszállítói-fejlesztési Program keretében 26 hazai vállalat részére összességében 
2825,5 millió forint támogatás került megítélésre a beszállítói képességek javítása, 
minősített beszállítói státusz elérése és a nemzetközi szintű versenyképesség növelése 
érdekében. 

− A 2017 októberében indult Beszállító-fejlesztési Program célzott eszköz a beszállító 
KKV-k megerősítésére és üzleti lehetőségeik javítására, vállalkozói készségeik 
fejlesztésére, mely fejlesztések eredményeképpen növekszik a vállalkozások 
jövedelmezősége, stabilabbá válik a működésük, továbbá a munkahelymegtartó 
képességük is erősödik. Az első két év tapasztalatainak figyelembevételével 2019. 
évben a program felülvizsgálatra és átalakításra került. A módosítás célja a hozzáadott 
érték és a termelékenység jelentős növelése a hazai vállalkozásoknál, egyrészt a 
legújabb Ipar 4.0 technológiák beszerzése és alkalmazása révén, másrészt komplexebb 
fejlesztések megvalósulása által. A módosítások tehát arra irányultak, hogy a beszállítói 
képességek fejlesztését ne csupán gépek vásárlásán keresztül támogassuk, hanem 
fejlődjön a beszállítók termelékenysége képzésen, K+F tevékenységen vagy 
szervezetfejlesztésen keresztül is. 

− A KKV szektor hitelezésének elősegítése érdekében 2019-ben is folytatódott a 
kezességvállalási díjak költségvetési támogatásának biztosítása, melynek segítségével 
9913 darab vállalkozás jutott összesen 500 milliárd forintot meghaladó összegű banki 
hitelhez. 

 

6. Kereskedelempolitika és fogyasztóvédelem 

6.1. Kereskedelempolitika 

A kereskedelempolitika elsősorban a vállalkozások versenyképességi és növekedési 
potenciáljára építve fejleszti a szektor viszonyait az ellátásbiztonság és a hazai gazdasági 
érdekek szem előtt tartásával, a pozitív és a negatív ösztönzők egyensúlyára támaszkodva, 
egymással összekapcsolódó eszközökből álló, átfogó építkezés révén. Mindemellett a 
kereskedelem fejlődése szempontjából meghatározó kontextus, a digitális átalakulás állami és 
vállalkozási szintű kihasználása, a „jövőállóság” szempontjai is érvényesülnek az ágazat 
intézkedéseinek magalkotása során. 

 

6.2. Fogyasztóvédelem 

2019-ben a fogyasztóvédelmi ellenőrzések középpontjába a tisztességes vállalkozások 
védelme mellett a családok védelme, valamint a biztonság került, amely a termékbiztonságot 
és a fogyasztók anyagi biztonságát jelenti. A helyszíni ellenőrzések mellett a 
fogyasztóvédelem az elektronikus kereskedelemben is jelen volt, de ott voltunk a vámhatáron 
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is, hogy megakadályozzuk a nem biztonságos termékeknek az országba történő bejutását. Az 
ITM a legkézzelfoghatóbb módon a fogyasztóvédelemben, a hatékony ellenőrzésekkel tudja 
érzékeltetni, hogy a magyar emberek oldalán áll, ezért ezen a területen fokozott 
erőfeszítésekkel, célzott vizsgálatok elrendelésével védte a családokat és a jogkövető 
vállalkozásokat. 

 

7. Közlekedés 

A közlekedés fejlesztése a kormány célrendszerében folyamatosan kiemelt szerepet játszik. 
Általános közlekedéspolitikai célkitűzés, hogy a közlekedési infrastruktúra minél 
hatékonyabban járuljon hozzá a gazdasági fellendüléshez és a lakosság jó közérzetéhez. 

Kiemelt cél az országhatárok és a megyei jogú városok elérhetőségének javítása, bekötésük a 
gyorsforgalmi hálózatba. E cél megvalósítását az európai uniós források mellett már jelentős 
hazai költségvetési források is segítik. Az új fejlesztések mellett fontos a már meglévő hálózat 
felújítása és működésének fenntartása is. 

A 2019. évi költségvetési törvény biztosította a helyközi személyszállítási közszolgáltatások 
megfelelő működtetését. 

A személyszállítási költségtérítéseket tartalmazó központi kezelésű előirányzatok a 
szolgáltatók és a Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésekben 
meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának fedezetét szolgálták. 

A helyközi vasúti személyszállításra – a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: MÁV-START Zrt.) és a Győr-Sopron-Ebenfurti 
Vasút Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: GYSEV Zrt.) –  valamint az 
autóbusszal végzett személyszállításra (elsősorban a Közlekedési Központok illetve a volt 
Volán társaságok) biztosított forrásokat a szolgáltatók működésre, illetve a 
járműbeszerzésekkel összefüggő költségek fedezésére fordították. A központi költségvetés 
által biztosított források teljes egészében felhasználásra kerültek. 

2019. évben az ITM támogatási szerződést kötött a MÁV-START Zrt.-vel, 21 darab 
nagykapacitású („Kiss”) motorvonat beszerzésére a MÁV-START Zrt. részére 21 darab 
nagykapacitású motorvonat beszerzéséről szóló 1644/2019. (XI. 19.) Korm. határozat alapján, 
amelynek 3. pontja előírta a nevezett előirányzat terhére történő, éven túli 
kötelezettségvállalást. 

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítást a 6 regionális közlekedési központ (a 
jogelőd 23 Volán társaság), a VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: VOLÁNBUSZ Zrt), valamint a 4 autóbuszos 
magánfuvarozó társaság végezte, a Magyar Állammal kötött közszolgáltatási szerződés 
szerint. 2019. október 1-jétől országszerte egy állami társaság, a VOLÁNBUSZ Zrt. végzi a 
helyközi autóbuszos közösségi személyszállítást. A 6 regionális közlekedési központ 
beolvadásával közel 19 ezer fővel Magyarország harmadik legtöbb munkavállalóját 
foglalkoztató állami társaság jött létre. 

2016. óta az elővárosi közlekedés működésének finanszírozása is az állam feladata lett, amely 
2019. évben is jelentős forrásokat biztosított az előbbiek zavartalan működtetéséhez. 

A helyközi autóbusz-közlekedés közszolgáltatásának pályáztatásához szükséges intézkedések 
szakmai előkészítését a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (továbbiakban: 
KTI) projektszervezetben végzi. 

A kormány a 2014-2020. tervezési időszakban tűzte ki célul a fenntartható közlekedés 
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megteremtésének előmozdítását és a szűk keresztmetszetek megszüntetését a főbb hálózati 
infrastruktúrákban, ezen belül a közösségi személyszállítás fejlesztését. 

A megvalósítás érdekében jóváhagyott Helyközi Közösségi Közlekedési Információs 
Rendszer létrehozásáról, a személyszállítási közszolgáltatások hatékonyabb ellátását célzó 
projektek szakmai kereteinek meghatározásáról, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési 
Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1247/2016. (V. 18.) 
Korm. határozat módosításáról szóló 1819/2017. (XI. 8.) Korm. határozat céljainak 
eredményes teljesítése érdekében folyamatban van a Helyközi Közösségi Közlekedési 
Információs Rendszer (HKIR) kivitelezése, amelynek eredményeként egy integrált, 
nemzetközi szinten is egyedülálló, komplex rendszer jön létre. 
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V. Intézmények feladatellátásának bemutatása 

2019. december 31-én az ITM felügyelete, illetve irányítása alá tartozó intézmények a 
következők voltak (az év közben történt változásokat külön jelölve): 

‒ Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása 

‒ Országos Atomenergia Hivatal 

‒ Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat  

‒ Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

‒ Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

‒ 40 darab Szakképzési Centrum 

‒ Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

‒ Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

‒ Budapesti Corvinus Egyetem 2019.06.30-ig 

‒ 26 egyetem és 1 főiskola (a továbbiakban együttesen: felsőoktatási intézmény) 
2019.09.01-től 

Összességében elmondható, hogy az ITM irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 
2019. évben a jogszabályokban és saját alapító okiratukban felsorolt feladataikat 
megvalósították, az ehhez szükséges szervezeti és finanszírozási feltételeket kialakították. 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 956 640,3 785 602,9 785 602,9 1 445 424,0 1 075 869,3 112,5% 74,4% 

ebből: személyi 
juttatás 

402 498,1 354 330,4 354 330,4 498 433,6 432 716,8 107,5% 86,8% 

Bevétel 529 728,0 400 123,1 400 123,1 527 598,4 511 298,8 96,5% 96,9% 

Támogatás 434 365,0 385 479,8 385 479,8 504 812,1 504 812,1 116,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

405 561,0 0,0 0,0 413 013,5 413 013,5 101,8% 100,0% 

Létszám (fő)  79 136 81 684 – – 80 808 102,1% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 785 602,9 400 123,1 385 479,8 354 330,4 81 684 

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 58 305,6 0,0 58 305,6 9 257,3 0 

a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása  

838,5 0,0 838,5 701,7   

a 2018. évi CXXV. törvény miatti 
illetménytöbblet 

3 510,3 0,0 3 510,3 2 959,8   

a 2018. évi CXXV. törvény szerinti 
szabadságmegváltás elszámolása 

-75,6 0,0 -75,6 -63,3   

2019. évi bérkompenzáció elszámolása  0,1 0,0 0,1 0,1   
1218/2019. (IV.23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának 
támogatása) 

976,5 0,0 976,5 823,5   

minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi 
emelése miatti többlet 

2 368,7 0,0 2 368,7 1 995,8   

2019. évi bérkompenzáció elszámolása  -104,2 0,0 -104,2 -87,5   
minimálbér és garantált bérminimum 2019. évi 
emelése miatti többlet elszámolása  

-121,5 0,0 -121,5 -101,0   

többletforrás biztosítása, Céltartalékok terhére 
(ELTE, Létszámcsökkentéshez kapcsolódó 
kiadásokra) 

228,7 0,0 228,7 191,4   

többletforrás biztosítása, Céltartalékok terhére 
(SOE, Létszámcsökkentéshez kapcsolódó 
kiadásokra) 

38,2 0,0 38,2 32,0   

1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Közép-Duna menti térségben 
tervezett országos és helyi közúti, valamint 
vasúti felújítások és fejlesztések megvalósítására 
(tranzakciós illeték rész) 

26,3 0,0 26,3 0,0   

1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a nemzetközi vadászati 
tevékenység támogatása keretében  

16,4 0,0 16,4 13,8   

1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (Erzsébet gyermek-és ifjúsági 
táborok támogatása) 

978,0 0,0 978,0 35,6   

1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás Rendkívüli kormányzati 
intézkedések jogcímcsoport terhére (1762/2017. 
(XI. 7.) Korm. határozat által 2018. évre 
biztosítandó forrás utolsó részlete) 

3 267,3 0,0  3267,3 296,2   

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás Rendkívüli kormányzati 
intézkedések jogcímcsoport terhére (idősügyi 
modellprogram) 

163,5 0,0 163,5 0,0   

1109/2019. (III. 2.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (Zalaegerszegi Tudásközpont - 
Modern Városok program) 

103,2 0,0 103,2 0,0   
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1179/2019. (IV. 3.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a szaporcai turistaszállás Ős-
Dráva Program keretében történő 
kivitelezéséhez (tranzakciós illeték rész) 

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

1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás az Ázsia–Európa találkozó 
(ASEM) kiadásaira (Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére) 

96,7 0,0 96,7 41,9   

1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Modern Városok Program 
keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez 
kapcsolódó út- és közműfejlesztések 
előkészítéséhez (tranzakciós illeték rész) 

0,6 0,0 0,6 0,0   

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítványnak vagyoni juttatásként 
biztosított, beruházás megvalósításához, 
valamint a hozzá kapcsolódó ügyvédi 
költségekhez (Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére) 

602,2 0,0 602,2 0,0   

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pont c.) 
alpontja alapján forrás biztosítása, 43. Központi 
maradványelszámolási cím terhére (beruházás 
megvalósításához) 

24 072,0 0,0 24 072,0 0,0   

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pont e.) 
alpontja alapján forrás biztosítása, EMMI fejezet 
terhére (tranzakciós illeték) 

254,0 0,0 254,0 0,0   

1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (üldözött keresztények 
segítésének feladatai) 

251,0 0,0 251,0 0,0   

1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a védelmi felkészítő feladatok 
ellátásához  

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

1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás az Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások támogatása, valamint 
a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum 
létrehozása érdekében  

-83,8 0,0 -83,8 0,0   

1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (Lágymányosi Kampusz-építés 
(BEÜ)) 

-411,0 0,0 -411,0 0,0   

1432/2019. (VII.26.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére 
(korábbi szabad maradvány ismételt igénylése -
Iskolai WiFi, OSZK) 

79,2 0,0 79,2 0,0   

1528/2019. (IX.17) Korm. határozat alapján 
forrás biztosítása, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére 
(felsőoktatási intézmények jogszabályi 
determináció alapján szükséges 
többlettámogatása)  

3 501,4 0,0 3 501,4 0,0   

1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Dunakeszin alap- és 
középfokú oktatási intézmények és kulturális 
központ létrejöttét célzó beruházás 
előkészítéséhez (tranzakciós illeték rész)  

1,5 0,0 1,5 0,0   
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1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, a Rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból (a 
Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves 
jubileumának megünneplésével kapcsolatos 
intézkedések) 

86,8 0,0 86,8 0,0   

1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó 
kutatási feladataihoz szükséges támogatás 
biztosítása) 

220,0 0,0 220,0 150,6   

1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 
EMMI és ITM fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás, a felsőoktatással kapcsolatos 
feladatok átadásához kapcsolódóan 

224,2 0,0 224,2 167,8   

1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján 
ME és ITM fejezetek közötti átcsoportosítás  

-47,6 0,0 -47,6 0,0   

1675/2019. (XII.5.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átcsoportosítás - ME-ITM- 

Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökség (Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének tevékenységéhez szükséges 
szoftverlicencek beszerzése érdekében) 

28,0 0,0 28,0 0,0   

1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (debreceni autóipari központ 
kialakításával összefüggő oktatási és innovációs 
fejlesztése) 

750,0 0,0 750,0 0,0   

1711/2019. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Modern Városok Program 
keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán 
Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra 
fejlesztéséhez szükséges 2019. évi előirányzat-
átcsoportosítás) 

1 640,9 0,0 1 640,9 43,3   

1712/2019. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Közép-Duna menti térségben 
megvalósítandó közúti beruházásokhoz 
szükséges intézkedésekre (tranzakciós illeték 
rész) 

46,2 0,0 46,2 0,0   

1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(ME-ITM és ME-EMMI) 

303,9 0,0 303,9 0,0   

1722/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
ME és ITM fejezetek közötti átcsoportosítás az 
ÉMI Nonprofit Kft. komplex közcélú kutatási-
fejlesztési feladatainak támogatása érdekében 
(tranzakciós illeték rész) 

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

1734/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(ME-ITM, a Dunaújvárosi Egyetem Paksi 
Kompetencia- és Kutatóközpontjának 
kialakításához szükséges forrás) 

1 500,0 0,0 1 500,0 250,9   

1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 
az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok 
támogatásához szükséges forrás biztosítása 
érdekében (tranzakciós illeték rész) 

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

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átcsoportosítások tranzakciós 
illeték része 

0,5 0,0 0,5 0,0   
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1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átcsoportosítás végrehajtása - 
BM-ITM-Szakképzési Centrumok (ingyen 
tankönyv 2019. évi forrása) 

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

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, XIX. Fejezet terhére 
(Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő 
földterületek értékesítésével kapcsolatos 
intézkedésekről és egyes földrészletek 
beruházási célterületté nyilvánítása) 

631,0 0,0 631,0 0,0   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, XIX. Fejezet terhére 
(1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat alapján, 
Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez 
kapcsolódó intézkedések) 

1 587,1 0,0 1 587,1 157,5   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére 
(1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat alapján, a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 
finanszírozása) 

4842,4 0,0 4842,4 807,7   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, 2. Országvédelmi Alap 
jogcímcsoport terhére (1499/2018. (X. 12.) 
Korm. határozat alapján, a Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozása) 

4 958,5 0,0 4 958,5 839,5   

1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Szegedi 
Tudományegyetemen megvalósuló Integrált 
Fejközpont előkészítésének támogatása) 

140,0 0,0 140,0 0,0   

1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Science Park Szeged 
projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges 
források biztosítása) 

472,4 0,0 472,4 0,0   

1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti (ME és ITM) és fejezeten 
belüli forrás átadás, hulladékgazdálkodási 
feladatok támogatására 

-34,4 0,0 -34,4 0,0   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 59 470,7 -1 556,0 61 026,7 6 176,8 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás (ekkor még az 
EMMI volt az irányító szerv) 

1 135,8 0,0 1 135,8 118,7   

Fejezeten belüli átcsoportosítás (ekkor még az 
EMMI volt az irányító szerv) 

15 632,9 0,0 15 632,9 1 897,6   

Fejezeten belüli átcsoportosítás  33 660,4 0,0 33 660,4 -2 518,2   

Fejezetek közötti átcsoportosítás  10 597,6 0,0 10 597,6 5 550,6   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel  

14 760,9 14 760,9 0,0 3 676,8   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti  
bevétel elmaradás 

-16 316,9 -16 316,9 0,0 -2 548,7   

IV. Intézményi hatáskörben 542 044,8 542 044,8 0,0 128 669,1 0 

2018. évi maradvány igénybevétele 413 013,5 413 013,5 0,0 106 863,5   

Bevétel 129 031,3 129 031,3 0,0 36 655,2   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -14 849,6   

2019. évi módosított előirányzat 1 445 424,0 940 611,9 504 812,1 498 433,6 80 808 

 

*  évközi átadás-átvételek, engedélyezett többletek, elrendelt létszámleépítés, átvett intézmények esetében tételes 
(intézményenkénti) bemutatás az átvételről 
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Az ITM fejezet irányítása, felügyelete alá tartozó intézmények 2019. évi – a jogszabályok 
által meghatározott feladataik finanszírozásához a központi költségvetés által, a Kvtv. alapján 
biztosított – kiadási előirányzata 785 602,9 millió forint volt, amelynek forrása 50,9%-ban 
bevétel és 49,1%-ban támogatás. A 2019. évi teljesített előirányzat főösszegében hasonlóan 
alakult a 2018. évi teljesítési adatokhoz. A 2018. évi kiadási teljesítéshez képest a 2019. évi 
teljesítés mindösszesen 12,5%-kal volt magasabb. 

A módosított 2019. évi bevételi előirányzat 96,9%-ban, a támogatási előirányzat 100%-ban 
teljesült, míg a módosított kiadási előirányzat 74,7%-os teljesülést mutat. A 2019. évben nem 
teljesült kiadási előirányzat a 2019. évi maradvány részét képezi. 

A Kvtv. szerinti 2019. évi eredeti kiadási előirányzat (785 602,9 millió forint) év közben 
összességében 659 821,1 millió forinttal növekedett (kormány hatáskörben 58 305,6 millió 
forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 59 470,7 millió forinttal, intézményi hatáskörben 
pedig 542 044,8 millió forinttal). A 2019. évi 400 123,1 millió forint összegű eredeti 
költségvetési bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben 1556,0 millió forinttal 
csökkent, intézményi hatáskörben pedig 129 031,3 millió forinttal növekedett. Emellett a 
385 479,8 millió forint összegű eredeti támogatási előirányzat összesen 119 332,3 millió 
forinttal növekedett év közben (kormány hatáskörben 58 305,6 millió forinttal, felügyeleti 
szervi hatáskörben 61 026,7 millió forinttal). Az előző évi maradvány igénybevételeként 
413 013,5 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 

 

01. cím Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása  

Törzskönyvi azonosító szám: 764410 

Honlap címe: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

Az ITM feladatkörét a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben foglaltakon túl az ITM Alapító 
Okirata, valamint az ITM Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak határozzák meg. 
Ennek keretében különösen fontos feladat az egyes ágazati célok kidolgozása, az azok 
megvalósításához szükséges eszköz- és feltételrendszer biztosítása. 

2019. évben az Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása (a továbbiakban: ITM 
Igazgatása) költségvetési cím, mint központi költségvetési szerv költségvetése a korábbi 
évekhez hasonló módon két részegységre tagozódik. Tartalmazza az intézmény, az ITM 
Igazgatása működéséhez kötődő kiadásokat és bevételeket, mint az ITM szervezeti és 
működési költségvetését (a továbbiakban: szervezeti és működési költségvetés) és az ITM 
közfeladatai ellátásával kapcsolatos kiadásoknak és bevételeknek az ITM Igazgatása 
költségvetésében megtervezett előirányzatait (a továbbiakban: Szakmai Programok 
költségvetése). Az előirányzatok tervezése, finanszírozása, felhasználása, illetve a beszámolás 
két államháztartási egyedi azonosító számon és két előirányzat-felhasználási keretszámlán 
történik, amelynek végeredményeként egy közös elemi költségvetés és beszámoló készül. 

A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet határozza meg az innovációért és technológiáért felelős 
miniszter szakmapolitikai feladat- és hatáskörét. Ennek értelmében az ITM felelős az 
audiovizuális politikáért, az állami infrastruktúra-beruházásokért, a bányászati ügyekért,a 
belgazdaságért, az elektronikus hírközlésért, az energiapolitikáért, az európai uniós források 
felhasználásáért, az építésgazdaságért, a turisztikai célelőirányzat és – a turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat kivételével – a fejlesztési célelőirányzatok kezeléséért, szabályozásáért és 
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ellenőrzéséért, a fogyasztóvédelemért, a gazdaságfejlesztésért, a hulladékgazdálkodásért és a 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és szolgáltatási díj megállapításáért, az informatikáért, 
az iparügyekért, a kereskedelemért, a kormányzati tudománypolitikáért, a közlekedésért, a 
nem európai uniós fejlesztési források felhasználásához kapcsolódó fejlesztéspolitikáért, a 
területfejlesztésért, a víziközmű-szolgáltatásért, a tudománypolitika koordinációjáért, 
valamint a szakképzésért és felnőttképzésért. Az ITM Igazgatás feladatainak köre a 2019. 
évben az EMMI-től átvett felsőoktatással összefüggő feladat- és hatáskörökkel bővült. 

 

2. Az előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 57 114,2 48 364,7 48 364,7 80 088,2 66 192,8 115,9% 82,6% 

ebből: személyi 
juttatás 

14 369,2 10 737,6 10 737,6 20 897,7 18 438,8 128,3% 88,2% 

Bevétel 44 519,3 38 714,6 38 714,6 39 706,8 39 080,0 87,8% 98,4% 

Támogatás 10 421,5 9 650,1 9 650,1 20 963,5 20 963,5 201,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

21 591,3 0,0 0,0 19 417,9 19 417,9 89,9% 100,0% 

Létszám (fő)  1 748,0 1 960,0 – – 1 695,0 97,0% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 

**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi  törvény szerinti előirányzat 48 364,7 38 714,6 9 650,1 10 737,6 1 960 

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 4 693,6 0,0 4 693,6 3 447,6 0 
1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Közép-Duna menti 
térségben tervezett országos és helyi közúti, 
valamint vasúti felújítások és fejlesztések 
megvalósítására (tranzakciós illeték rész) 

26,3 0,0 26,3 0,0   

1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a nemzetközi vadászati 
tevékenység támogatása keretében  

16,4 0,0 16,4 13,8   

1179/2019. (IV. 3.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a szaporcai turistaszállás Ős-
Dráva Program keretében történő 
kivitelezéséhez (tranzakciós illeték rész) 

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

 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás az Ázsia–Európa találkozó 
(ASEM) kiadásaira (Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére)  

96,7 0,0 96,7 41,9   

1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Modern Városok Program 
keretében a szegedi gazdasági fejlesztésekhez 
kapcsolódó út- és közműfejlesztések 
előkészítéséhez (tranzakciós illeték rész) 

0,6 0,0 0,6 0,0   

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítványnak vagyoni juttatásként 
biztosított, beruházás megvalósításához, 
valamint a hozzá kapcsolódó ügyvédi 
költségekhez (Rendkívüli kormányzati 
intézkedések terhére) 

602,2 0,0 602,2 0,0   

1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a védelmi felkészítő feladatok 
ellátásához  

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

1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás az Egyházi közösségi célú 
programok és beruházások támogatása, 
valamint a Mórahalmi Komplex Fejlesztő 
Centrum létrehozása érdekében  

-83,8 0,0 -83,8 0,0   

1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Dunakeszin alap- és 
középfokú oktatási intézmények és kulturális 
központ létrejöttét célzó beruházás 
előkészítéséhez (tranzakciós illeték rész)  

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

1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat alapján 
EMMI és ITM fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosítás, a felsőoktatással kapcsolatos 
feladatok átadásához kapcsolódóan 

224,2 0,0 224,2 167,8   

1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján 
ME és ITM fejezetek közötti átcsoportosítás az 
ME Kormányhivatalok által a KAV NKft. 

-47,6 0,0 -47,6 0,0   
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részére saját erőforrásaikkal biztosított 
informatikai szolgáltatások költségének a 
Kormányhivatalok részére történő megtérítése 
érdekében 
1712/2019. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás a Közép-Duna menti 
térségben megvalósítandó közúti 
beruházásokhoz szükséges intézkedésekre 
(tranzakciós illeték rész) 

46,2 0,0 46,2 0,0   

1722/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
ME és ITM fejezetek közötti átcsoportosítás az 
ÉMI Nonprofit Kft. komplex közcélú kutatási-
fejlesztési feladatainak támogatása érdekében 
(tranzakciós illeték rész) 

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

1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 
az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok 
támogatásához szükséges forrás biztosítása 
érdekében (tranzakciós illeték rész) 

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

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átcsoportosítások tranzakciós 
illeték része 

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

1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti (ME és ITM) és fejezeten 
belüli forrás átadás, hulladékgazdálkodási 
feladatok támogatására 

-34,4 0,0 -34,4 0,0   

PM/1618-2/2019. iktatószámú intézkedés - a 
kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi 
CXXV. törvény 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása  

647,7 0,0 647,7 542,0   

PM/6471-1/2019. iktatószámú intézkedés - a 
2018. évi CXXV. törvény miatti 
illetménytöbblet 

3 163,4 0,0 3 163,4 2 667,3   

PM/1618-5/2019. iktatószámú intézkedés - a 
2018. évi CXXV. törvény szerinti 
szabadságmegváltás elszámolása 

17,6 0,0 17,6 14,8   

PM/7056-8/2019. iktatószámú intézkedés 
alapján forrás biztosítása - 2019. évi 
bérkompenzáció elszámolása   

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

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 2 915,3 -3 704,5 6 619,8 1 732,6 0 

Fejezetek közötti átcsoportosítás 5 964,7 0,0 5 964,7 4 627,4   

Fejezeten belüli átcsoportosítás 655,1 0,0 655,1 -418,5   
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

1 000,5 1 000,5 0,0 37,5   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
bevételi elmaradás 

-4 705,0 -4 705,0 0,0 -2 513,8   

IV. Intézményi hatáskörben 24 114,6 24 114,6 0,0 4 979,9 0 

2018. évi maradvány igénybevétele 19 417,9 19 417,9 0,0 4 683,8   

Bevétel 4 696,7 4 696,7 0,0 346,9   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -50,8   

2019. évi módosított előirányzat 80 088,2 59 124,7 20 963,5 20 897,7 1 695 

 

A Kvtv. az ITM Igazgatása 2019. évi kiadási előirányzatát 48 364,7 millió forintban határozta 
meg. A 2019. évi tényleges bevételek (39 080,0 millió forint) és támogatás (20 963,5 millió 
forint) biztosították az ITM Igazgatása feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott 
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létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 

A 2019. évi eredeti kiadási előirányzat a következők szerint módosult: 

− Kormány hatáskörben az előirányzat:  

= az Előirányzat-módosítások levezetése című táblázatban részletesen bemutatottak 
szerint, a 2019. évben a külön kormányhatározatok alapján, tranzakciós illetékre 
adott támogatások hatására 82,5 millió forinttal nőtt, 

= a kormány az 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozatában 16,4 millió forint összegű 
támogatást biztosított a 2021-ben Magyarországon megrendezésre kerülő „Egy a 
természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításra és az ehhez 
kapcsolódó Rendezvénysorozatra, amelynek programjában szerepel az afrikai-
eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás (AEWA) részes 
feleinek 8. találkozója. A 2021-es vadászati és természeti világkiállítás jelentős 
turisztikai vonzerőt jelent, az emlékév során akár egymillióan is ellátogathatnak a 
fővárosi, valamint a vidéki helyszínekre. Az ország számára hosszabb távú haszon 
a figyelemfelhívás hazánk természeti értékeire, melynek révén különösen a 
vadász-, horgász- és gasztronómiai turizmus, de általában véve is az ország 
vonzereje növekszik. 

= az 1207/2019. (IV. 18.) Korm. határozat alapján az Ázsia-Európa találkozó (a 
továbbiakban: ASEM) kiadásaira 96,7 millió forinttal nőtt. Az Ázsia-Európa 
találkozó az Európa és Ázsia közötti párbeszéd és együttműködés fóruma, amelyet 
1996-ban hoztak létre a két kontinens közötti kapcsolatok megerősítése céljából. 
Az ASEM-ben 53 partner vesz részt, köztük 51 európai és ázsiai ország, az EU és 
az ASEM Titkársága. A kétévente felváltva Ázsiában és Európában megrendezett 
ASEM-csúcstalálkozó célja a partnerség prioritásainak meghatározása. Az ASEM 
csúcstalálkozók között miniszteri ülésekre kerül sor, többek között egy 
külügyminiszteri ülésre. 

= az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján a Maecenas Universitatis Corvini 
Alapítványnak (a továbbiakban: Maecenas Alapítvány) vagyoni juttatásként 
beruházás megvalósításához, valamint a hozzá kapcsolódó ügyvédi költségekhez 
biztosított forrással, 602,2 millió forinttal nőtt, amely a Budapesti Corvinus 
Egyetem modellváltásával kapcsolatosan a Maecenas Alapítvány létrehozása 
érdekében került biztosításra. 

= az 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján a védelmi felkészítő feladatok 
ellátásához biztosított 8,5 millió forinttal nőtt. A kormány Magyarország védelmi 
felkészültségének biztosítása céljából gondoskodik a kormány békétől eltérő, 
valamint a Honvédelmi Tanács működésének feltételeiről, továbbá gondoskodik 
Magyarország honvédelmi igazgatási szervei által folytatott döntés-előkészítés és 
döntéshozatal, valamint az előbbiekben meghatározott feladat info-
kommunikációs támogatásáról, az e feladatokkal összefüggő minősített 
információ biztonságos tárolásáról, továbbításáról. 

= az 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján 83,8 millió forinttal csökkent. Az 
átcsoportosításból három projekt került megvalósításra: a Mórahalmi Komplex 
Fejlesztő Centrum építési engedélyes terv és a kiviteli tervek költségének 
biztosítása (43,8 millió forint), a Pölöskei római katolikus templom belső 
felújításának (15,0 millió forint), valamint a Búcsúszentlászlói római katolikus 
templom tető-felújításának (25,0 millió forint) támogatása.  
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= az 1638/2019. (XI. 14.) Korm. határozat alapján, az EMMI és ITM fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosítás keretében, a felsőoktatással kapcsolatos 
feladatok átadásához kapcsolódóan 224,2 millió forinttal nőtt. Az ITM 2019 
szeptemberében a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezései alapján átvette 
az EMMI fejezettől a felsőoktatási feladatok ellátását. 

= az 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján a ME és az ITM fejezetek közötti 
átcsoportosítás keretében 47,6 millió forinttal csökkent. Az átadás a 
Kormányhivatalok által a Közlekedési Alkalmazási Vizsgaközpont NKft. részére 
saját erőforrásaikkal biztosított informatikai szolgáltatások költségének a 
Kormányhivatalok részére történő megtérítése érdekében valósult meg. 

= az 1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti (ME és ITM) 
és fejezeten belüli forrás átadás keretében (hulladékgazdálkodási feladatok 
támogatására) 34,4 millió forinttal csökkent, 

= a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 
289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozása keretében 647,7 
millió forinttal nőtt, 

= a Kit. miatti illetménytöbblet biztosításával 3163,4 millió forinttal nőtt, 

= a Kit. szerinti szabadságmegváltás elszámolása keretében 17,6 millió forinttal 
nőtt, 

= a 2019. évi bérkompenzáció elszámolása keretében 0,1 millió forinttal nőtt. A 
költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi 
kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet határozza meg a 
kompenzációra jogosultak körét, a megállapítás szabályait, valamint a 
finanszírozás módját. A kompenzáció kifizetéséhez a központi költségvetés 
támogatást biztosít a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 
2018. évi L. törvény 4. § (1) bekezdésében megjelölt Céltartalékok előirányzat 
terhére. A támogatási igény minden évben felmérésére kerül, ez alapján történik 
meg a forrás biztosítsa. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat: 

= fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében 655,1 millió forinttal nőtt, 
mely tartalmazza az ITM irányítása alá tartozó intézmények részére történő átadás 
188,6 millió forintos előirányzat csökkentő hatását, továbbá a fejezeti kezelésű 
előirányzatok és az ITM Igazgatása közötti előirányzat átadás-átvételek 
összevontan 843,7 millió forintos növelő hatását. Az intézmények részére történő 
átadás keretében az ITM Igazgatása a Pannon Egyetem részére 100,0 millió 
forintot adott át a Nagykanizsai Kampusz körkörös FIEK adatbázisának 
kialakítására, a Nemzeti Akkreditáló Hatóság részére a Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program (a továbbiakban: KÖFOP) 
többletforrás biztosítása érdekében 50,9 millió forint és forráshiány 
ellentételezésére pedig 23,3 millió forint került átadásra, továbbá a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére 14,4 millió forint került átadásra a 
HUNOR rendszer informatikai üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása 
céljából. A fejezeti kezelésű előirányzatok terhére történő átadások jelentős 
hányadát a tranzakciós illeték átadása jelentette, kisebb részét a szakmai területek 
által kezdeményezett feladatok ellátása érdekében történt átcsoportosítások. 
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= fejezetek közötti átcsoportosítás keretében 5964,7 millió forinttal nőtt, melyből 
előirányzat átvétel 6593,4 millió forint volt. Ennek keretében a XIX. fejezettől 
összességében 5541,4 millió forint került átvételre (az irányító hatósági feladatok 
személyi jellegű kiadásainak ITM Igazgatása keretében történő rendelkezésre 
állása érdekében 4541,4 millió forint; a Vidékfejlesztési Programhoz és Magyar 
Halgazdálkodási Operatív Programhoz kapcsolódóan az európai uniós 
programokról történő tájékoztatással, a nyilvánosság bevonásával kapcsolatos 
2019. évi feladatokra 1000,0 millió forint), az Agrárminisztérium (a 
továbbiakban: AM) fejezettől 655,6 millió forint (a 2018-ban átvett 
hulladékgazdálkodási feladatok 2019. évi előirányzatának rendezése érdekében), 
az Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME) fejezettől 192,2 millió forint (a 2018-
ban átvett európai uniós források felhasználásához, építésgazdasághoz, 
tudománypolitikához kapcsolódó feladatok 2019. évi előirányzatának rendezése 
érdekében) és az EMMI fejezettől összesen 204,2 millió forint (egyrészt a 2018-
ban átvett tudománypolitikához kapcsolódó feladatok 2019. évi előirányzatának 
rendezése érdekében 90,1 millió forint, másrészt a felsőoktatási feladatok 2019. 
évi átvételéhez kapcsolódó tranzakciós díj átrendezésével 114,1 millió forint). 
Emellett előirányzat átadás pedig 628,7 millió forint értékben történt, amelyből a 
legjelentősebb tétel az ME részére átadott 440,7 millió forint (a 2018. évi 
feladatátadások forrásbiztosításának felülvizsgálata alapján történő rendezés okán) 
és az EMMI részére átadott 113,5 millió forint (a Semmelweis Egyetem 
Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika állatházának bővítése céljából az 
állatkísérletes kutatási kapacitás növelése érdekében – ekkor még a Semmelweis 
Egyetem fenntartója az EMMI volt). Kisebb összegű fejezetek közötti átadás 
történt a Belügyminisztérium (a továbbiakban: BM) részére (42,9 millió forint a 
NEDOK Zrt. által nyújtott iratmegőrzési és tárolási szolgáltatások fedezete 
céljából), a Miniszterelnöki Kormányiroda részére (12,8 millió forint összegben a 
2018. évben átadott, az állami vagyon felügyeletéért, az állami vagyonnal való 
gazdálkodás szabályozásáért, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért, a postaügyért 
és a szerencsejáték állami felügyeletéért való felelősségi körbe tartozó feladatok 
2019. évi előirányzatának rendezése okán, illetve az átadás-átvételéhez 
kapcsolódó utólagos felek közötti előirányzat rendezések érdekében), a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda részére (0,9 millió forint, a 2018. évben átadott 
turizmushoz és vendéglátáshoz tartozó feladatok 2019. évi előirányzatának 
rendezése okán), a Magyar Tudományos Akadémia részére (3,4 millió forint a 
Széchenyi-díjban részesültek tudományos alkotói járadékának biztosítása 
érdekében), a KKM részére (összességében 7,4 millió forint a Magyarországi 
Régiók Brüsszeli Képviseletének üzemeltetési feladatai kapcsán, valamint a 2018. 
évben átadott űrkutatáshoz kapcsolódó feladatok 2019. évi előirányzatának 
rendezése okán) és az IM részére (7,2 millió forint a 2018. évben átadott 
végelszámolási és felszámolási eljárási jogszabályok előkészítéséhez kapcsolódó 
feladatok 2019. évi előirányzatának rendezése okán). 

= az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti többletbevétellel, 1000,5 millió 
forinttal nőtt. A Közhatalmi bevételek kiemelt előirányzaton 944,9 millió forint 
többlet keletkezett, amely elsősorban a Nemzeti Klímavédelmi Hatósági és a 
Közlekedési Hatóság által beszedett bevételekből, valamint a fogyasztóvédelmi 
hatósági feladatok elvégzése során befolyt bevételekből tevődik össze. A 
működési bevételek kiemelt előirányzaton jelentkező 55,6 millió forint 

2571



többletbevétel szintén a Nemzeti Klímavédelmi Hatósági és a Nemzeti 
Közlekedési Hatósági feladatokhoz kacsolódik. 

= az Ávr. szerinti bevételi elmaradás okán pedig 4705,0 millió forinttal csökkent, 
mely elmaradás „A támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program 
(a továbbiakban: KEHOP), valamint az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív 
Program (a továbbiakban: IKOP) végrehajtásánál” KÖFOP-3.2.3-16-2016-00001 
projekthez kapcsolódott. 

Intézményi hatáskörben az előirányzat: 

− a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásával 19 417,9 millió forinttal nőtt, 

− a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat-rendezésével 4696,7 millió forinttal 
nőtt, amely bevételek jellemzően egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson 
belüli támogatásokkal kapcsolatosak, amelyek tartalmaznak Európai Uniós forrásokat 
is, továbbá tartalmazza az egyéb működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
bevételeit is. 

 

A 2019. évben az alábbi legfőbb szakmai feladatok finanszírozására került sor a Szakmai 
Programok költségvetésének keretében: 

− közlekedési hatósági feladatok ellátása (ezen belül kiemelendő a közlekedési 
szakrendszerek fejlesztése és üzemeltetése), 7462,9 millió forint, 

− az ME-től 2018. évben átvett uniós források felhasználásával kapcsolatos feladatokra 
teljesített kifizetések összege 3906,1 millió forint, 

− gazdaságfejlesztéssel és szabályozással kapcsolatos feladatok – kiemelten a mikro-, kis 
és középvállalkozások fejlődésének támogatását, gazdasági kamarákra és a beruházások 
ösztönzésére vonatkozó jogi szabályozások előkészítése, a német-magyar gazdasági 
kapcsolatok elősegítése – keretében 312,0 millió forint, 

− a klímavédelmi hatósági feladatok finanszírozására – ezen belül kiemelendő a 
klímavédelmi szakrendszerek üzemeltetése – 136,3 millió forint, 

− a KÖFOP-3.2.3 projekt támogatáskezelés menedzsment feltételeinek biztosítása, 
színvonalának megőrzése a KEHOP és az IKOP végrehajtásánál feladatellátás 
keretében műszaki, jogi, közbeszerzési szakértői szolgáltatások igénybevétele okán 
132,6 millió forint, 

− az energetikáért felelős államtitkár szakmai feladatai – ezen belül kiemelendő az új 
nemzeti energiastratégia, környezeti hatékonyságot növelő tanulmány, épülettanúsítási 
módszertan kidolgozása, energiahatékonysági intézkedések verifikációja, motor-
hajtóanyagok, -tüzelőanyagok mintavételezése – keretében 131,2 millió forint, 

− hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatok – kiemelendő a Hulladékgazdálkodási 
Alaprendszer Szoftver (HGAZ) specifikációs és rendszerszervezési feladatainak 
ellátása, magyarországi hulladékáramok elemzése – okán 114,5 millió forint, 

− jogi tanácsadásra a minisztérium feladatkörében 139,3 millió forint, 

− a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok – szakrendszer fejlesztése és üzemeltetése 
– keretében 54,6 millió forint. 
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3. Létszám 

Az ITM Igazgatása 2019. évi eredeti létszáma 1960 főben került meghatározásra. A Kit. 
hatályba lépésével az alapálláshely szám 1951 főben, a központosított álláshely pedig 13 
főben került meghatározásra. Év közben az alapálláshely száma 63-mal növekedett, míg a 
központosított álláshely szám 4-gyel csökkent. Az alapálláshelyek változását az alábbiak 
okozták: a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című projekt 
torkolati műtárgyának építése, megvalósítása során ellátandó koordinációs feladatokért felelős 
miniszteri biztos jogviszonyának létrehozása céljából nőtt 1 hellyel, a felsőoktatással 
kapcsolatos feladatok EMMI-től történő átvétele okán nőtt 70 hellyel, és a Miniszterelnöki 
Kormányiroda saját hatáskörben történő elvonása keretében csökkent 8 fővel (6 hónapon túli 
betöltetlenség okán). A központosított álláshelyek csökkenését az Nemzeti Szakképzési és 
Felnőttképzési Hivatal részére történő, projektekkel kapcsolatos létszámátadás indokolta. Az 
átlagos statisztikai létszám 1695 fő volt 2019-ben, ami az előző évi 1748 főhöz viszonyítva 
3%-os csökkenést mutat. A csökkenés mértékének indoka: a létszámleépítés és 8 üres 
álláshely elvonás mellett a feladatváltozás, feladatkör bővülése is (felsőoktatás átvétele), 
amely létszámnövekedést is indukált. 

 

4. Kiadások alakulása 

A Kvtv.-ben az ITM Igazgatása részére eredeti kiadási előirányzatként jóváhagyott 
48 364,7 millió forint az évközi előirányzat-módosítások eredményeként 31 723,5 millió 
forinttal növekedett. A módosított előirányzat (80 088,2 millió forint) terhére a 2019. évben 
66 192,8 millió forint kiadásteljesítés történt, amely 82,6%-os felhasználási szintnek felel 
meg. 

A törvény szerinti kiadási előirányzat kormány hatáskörben végrehajtott változásai 
összességében 4693,6 millió forint növekedést, felügyeleti szervi hatáskörben végrehajtott 
módosításai 2915,3 millió forint növekedést, míg intézményi hatáskörben végrehajtott 
változásai összességében 24 114,6 millió forint növekedést eredményeztek. 

A személyi juttatások 2019. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz 
(10 737,6 millió forint) képest 10 160,1 millió forinttal, 20 897,7 millió forintra emelkedett év 
közben. Az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek indokolják. A 
személyi juttatások a módosított előirányzat 88,2%-ában teljesültek. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az ITM Igazgatása 
2019. évben is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 

A dologi kiadások 9581,0 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 
10 812,2 millió forinttal nőtt. A dologi kiadások a 2019. évben a módosított előirányzat 
66,2%-ában teljesültek. 

Az ITM Igazgatása 2019. évi költségvetésében az ellátottak pénzbeli juttatásai soron a 2018. 
évhez hasonlóan 0,3 millió forint került tervezésre. Az előirányzat év közben módosult, 
1,8 millió forinttal növekedett, a módosított előirányzat 99,7%-ban teljesült. 

Az ITM Igazgatása 2019. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadások soron 
25 818,0 millió forint került tervezésre. 2019. évben a módosított előirányzat (32 070,5 millió 
forint) 88,4%-ban teljesült. 
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A beruházásokon 241,6 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított 
előirányzat 2304,8 millió forintra növekedett, amely 92,1%-ban teljesült. Egyéb felhalmozási 
célú kiadásokon 34,0 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított 
előirányzat 112,4 millió forint, amelyből 27,9 millió forint teljesült 2019. év végéig. 

 

5. Bevételek alakulása 

Az ITM Igazgatása 2019. évi eredeti költségvetési bevételi előirányzata 38 714,6 millió forint 
volt, mely 2019. december 31-ig 992,2 millió forinttal nőtt, így a módosított előirányzat 
összege 39 706,8 millió forint, a tényleges teljesítése 39 080,0 millió forint volt. 

Az ITM Igazgatása működési célú támogatások államháztartáson belülről eredeti előirányzata 
5487,9 millió forintról 4897,3 millió forintra módosult, a tényleges teljesítése 4270,7 millió 
forint volt. 

Az ITM Igazgatása felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat nem 
került tervezésre. A módosított előirányzat 50,5 millió forint volt, amely 100%-ban teljesült. 

A közhatalmi bevételek 32 904,4 millió forint eredeti előirányzata 33 849,3 millió forintra 
módosult, tényleges teljesítése 100%-os volt. 

Az ITM Igazgatása működési bevételek előirányzata 281,3 millió forint eredeti előirányzathoz 
képest 34,0 millió forinttal nőtt, mely 315,2 millió forint összegben teljesült.   

A működési célú átvett pénzeszközök 2019. évben nem került tervezésre, majd év közben 
495,7 millió forinttal nőtt az előirányzat, mely teljes mértékben teljesült. Az ITM Igazgatása 
felhalmozási célú átvett pénzeszközök 41,0 millió forint eredeti előirányzata 98,6 millió 
forintra módosult, mely 98,6 millió forintban teljesült. 

Az ITM Igazgatása 2019. évi költségvetési támogatási eredeti előirányzata 9650,1 millió 
forint volt, amely összességében az évközi módosításokkal 20 963,5 millió forintra 
növekedett. 

Az ITM Igazgatása 2019. évi maradványa mindösszesen 13 268,6 millió forint volt, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 10 373,1 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2895,5 millió forint volt. 

 

6. Vagyoni helyzet 

Az ITM Igazgatása éves költségvetési beszámolójában a 2019. évi mérlegfőösszeg 19 735,0 
millió forint, amely a 2018. évi 26 278,9 millió forintos összeghez képest 24,9%-os 
csökkenést jelent. A befektetett eszközök nettó állománya 240,1 millió forinttal csökkent 3 
714,7 millió forintra, míg a pénzeszközök értéke 19 627,6 millió forintról 14 914,9 millió 
forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 1525,1 millió forinttal csökkent a 2018. 
évhez képest. Az aktív időbeli elhatárolások értéke nőtt, 149,1 millió forinttal, az egyéb 
sajátos eszköz oldali elszámolások állománya pedig 154,8 millió forinttal csökkent. Az 
intézmény saját tőkéje a 2018. évhez képest, 15 597,7 millió forintról 12 326,4 millió forintra 
csökkent. Az intézmény kötelezettségállománya szintén csökkent, 3996,3 millió forintról 
2571,5 millió forintra. A passzív időbeli elhatárolások értéke 6684,9 millió forintról 4837,1 
millió forintra csökkent az előző évhez képest. 
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7. Egyéb információk 

2019. évben az ITM Igazgatása: 

‒ vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

‒ költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, 

‒ kiemelt nagyberuházás nem történt, 

‒ állampapírokkal nem rendelkezik. 

 

04. cím Országos Atomenergia Hivatal 

Törzsszám: 311706 

Honlap cím: www.oah.hu 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

Az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) fejezeti jogosítványokkal 
rendelkező kormányzati főhivatal, meghatározott jogosítvánnyal és feladatkörben eljáró szerv. 

Alapvető feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény, az 
Országos Atomenergia Hivatal nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint 
nemzetközi kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az Országos Atomenergia Hivatal 
hatósági eljárásaiban közreműködő szakhatóságok kijelöléséről, a kiszabható bírságok 
mértékéről, az Országos Atomenergia Hivatal munkáját segítő tudományos tanácsról szóló 
112/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet és a nukleáris létesítmények nukleáris biztonsági 
követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) 
Korm. rendelet, valamint az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó 
engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet, a 
lakosság természetes és mesterséges eredetű sugárterhelését meghatározó környezeti 
sugárzási helyzet ellenőrzési rendjéről és a kötelezően mérendő mennyiségek köréről szóló 
489/2015. (XII. 30.) Korm. rendelet határozza meg. 

Az OAH az előző éveknek megfelelően 2019. évben is ellátta az atomenergia különböző, 
békés célú alkalmazásai biztonságának és védettségének felügyeletével összefüggő hatósági 
feladatait. A hatósági felügyeleti tevékenység az engedélyezésre, ellenőrzésre, értékelésre és 
érvényesítésre, megelőző intézkedésekre (jogszabályok előkészítése, engedélyezése, 
regisztráció, útmutatók kiadása, stb.), felismerő intézkedésekre (ellenőrzések, jelentések 
értékelése, leltárak, mérések, stb.), valamint válaszintézkedésekre (érvényesítés, 
eseménykivizsgálás, veszélyhelyzet-kezelés, stb.) terjed ki. A felügyeleti tevékenység kiterjed 
továbbá a nukleáris létesítményekre, ezen belül a legfőbb engedélyes a Paksi Atomerőmű. 
További hatósági feladatok: az atomenergia békés célú biztonságos alkalmazásának hatósági 
felügyelete, ide értve a nukleáris anyagok, radioaktív sugárforrások nyilvántartását, 
védettségét és sugárvédelmét, valamint az ionizáló sugárzást kibocsátó berendezések (pl. 
röntgengépek és gyorsítók) felügyeletét is. Az OAH hatáskörébe tartozik a Paksi Atomerőmű 
kapacitásfenntartási projektje (engedélyes: Paks II. Zrt.) és a Bodai Agyagkő Formáció 
kutatási programjának felügyelete (engedélyes: Radioaktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit 
Kft.) ahol a nagyaktivitású hulladéktároló létesítésének lehetőségét vizsgálják. 

További jelentős szakmai feladat a nemzetközi partnerekkel és a lakossággal való folyamatos 
kapcsolattartás. 2019. évben is bővült a hatóságok között létrejövő bilaterális egyezmények 
köre, és ez további feladatokat rótt az OAH személyi állományára (az Európai Unióval, a 
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Nemzetközi Atomenergiai Ügynökséggel és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet Nukleáris Energia Ügynökségével (OECD NEA) kapcsolatos, több mint 100 
munkacsoport munkájában való tevékeny részvétel). Az OAH egy nemzetközi konzorcium 
tagjaként részt vesz az iráni hatósági rendszer kialakításában.  

A szakmai feladatok megvalósításáról és megvalósulásáról az OAH minden évben részletes 
jelentésben számol be az Országgyűlésnek. 

 

2. Az előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat* 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   5 005,2 5 053,5 5 053,5 7 126,5 5 150,3 102,9% 72,3% 

 ebből: személyi juttatás 1 771,9 1 848,3 1 848,3 2 222,1 2 045,1 115,4% 92,0% 

Bevétel   2 665,3 2 651,9 2 651,9 2 659,7 2 659,7 99,8% 100,0% 

Támogatás   2 085,8 2 401,6 2 401,6 2 226,6 2 226,6 106,8% 100,0% 
Költségvetési 
maradvány 

  2 494,3 0,0 0,0 2 240,2 2 240,2 89,8% 100,0% 

Létszám (fő)    171 206 – – 176 102,9% - 
*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásbó
l személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 053,5 2 651,9 2 401,6 1 848,3 206 
Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
II. Kormány hatáskörben 222,4 0,0 222,4 187,0 0 
a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás 
finanszírozása  

74,9 0,0 74,9 62,6   

a 2018. évi CXXV. törvény miatti illetménytöbblet 146,7 0,0 146,7 123,7   
a 2018. évi CXXV. törvény szerinti szabadságmegváltás 
elszámolása 

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

III. Felügyeleti szervi hatáskörben -418,9 -21,5 -397,4 1,7 0 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

6,7 6,7 0,0 1,7   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevételi 
elmaradás 

-28,1 -28,1 0,0 0,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás a BME, ELTE és az 
Állami többletfeladatok előirányzata javára 

-397,4 0,0 -397,4 0,0   

IV. Intézményi hatáskörben 2 269,5 2 269,5 0,0 185,1 0 
2018. évi maradvány igénybevétele 2 240,2 2 240,2 0,0 86,5   
Bevétel 29,3 29,3 0,0 21,9   
Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 76,7   
2019. évi módosított előirányzat 7 126,5 4 899,9 2 226,6 2 222,1 176 
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Az OAH feladatainak ellátásához a Kvtv. eredeti kiadási előirányzatként 5053,5 millió 
forintot hagyott jóvá. A 2019. évi tervezett bevételek, valamint a költségvetési támogatás 
biztosították az OAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a 
jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti 
feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 

 

3. Létszám 

Az OAH 2019. évi alap létszáma 206 fő volt, amelyből 19 álláshely év közben zárolásra 
került, míg a 2019. december 31-én betöltött tényleges létszám 181 fő volt. 

 

4. Kiadások alakulása 

A kiadások 2019. évi eredeti előirányzata 5053,5 millió forint, a módosított előirányzata 
7126,5 millió forint volt, amelyből 5150,3 millió forint került pénzügyileg teljesítésre, amely 
72,3%-os felhasználási szintnek felel meg. 

A törvény szerinti kiadási előirányzat kormány hatáskörben 222,4 millió forint növekedést, 
felügyeleti szervi hatáskörben 418,9 millió forint csökkenést, míg az intézményi hatáskörben 
végrehajtott változásai összességében további 2269,5 millió forint növekedést eredményeztek. 
A Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás, illetve annak elszámolása 
finanszírozásával (összesen 75,7 millió forinttal), valamint a Kit. alapján kalkulált 
illetménytöbblet összegével (146,7 millió forint). Felügyeleti szervi hatáskörben az 
előirányzat 6,7 millió forinttal nőtt a többletbevételek előirányzatosításával, 28,1 millió 
forinttal csökkent a bevételi lemaradásból adódóan, és további 397,4 millió forinttal csökkent 
fejezeten belüli átadás keretében. Intézményi hatáskörben a 2018. évi maradvány 
igénybevételével, 2240,2 millió forinttal nőtt az előirányzat, a bevétel saját hatáskörben 
végrehajtott előirányzatosításával pedig 29,3 millió forinttal növekedett. 

A személyi juttatások 2019. évi módosított előirányzata az eredeti előirányzathoz képest 
373,8 millió forinttal, 2222,1 millió forintra emelkedett év közben. A személyi juttatások 
eredeti előirányzatát a kormány hatáskörben végrehajtott módosítások 187,0 millió forinttal, 
felügyeleti szervi módosítások 1,7 millió forinttal, míg az intézményi hatáskörben 
végrehajtott előirányzat módosítások pedig összesen 185,1 millió forinttal növelték. A 
személyi juttatások a módosított előirányzat 92,0%-ában teljesültek. A személyi juttatások 
módosított előirányzata biztosította a Kit. szerinti álláshelyeknek megfelelő besorolási 
illetmények, valamint az egyéb adható juttatások fedezetét. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése a 
járulékköteles személyi juttatások pénzügyi teljesítéséhez igazodóan, megfelelő arányban 
alakult, figyelemmel a természetbeni juttatások adókötelezettségére is. Az OAH 2019. évben 
is eleget tett minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségének. 

A dologi kiadások 2037,9 millió forint eredeti előirányzata az évközi módosítások során 
3054,9 millió forintra nőtt. A dologi kiadások eredeti előirányzatát felügyeleti szervi 
módosítások összesen 422,6 millió forinttal csökkentették, míg az intézményi hatáskörben 
végrehajtott előirányzat módosítások összesen 1439,5 millió forinttal növelték. A dologi 
kiadások a 2019. évben 46,7%-ban teljesültek. 

Az OAH a Kvtv. által meghatározott 2019. évre vonatkozó 368,8 millió forint befizetési 
kötelezettségének eleget tett. 
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Az OAH 2019. évi költségvetésében az egyéb működési célú kiadás soron 658,3 millió forint 
került tervezésre. Az egyéb működési célú kiadások 2019. évben a módosított előirányzat 
(1097,2 millió forint) 100,0%-ában teljesültek. 

A beruházásokon 148,7 millió forint eredeti előirányzat került tervezésre. A módosított 
előirányzat 291,9 millió forintra növekedett, amely 56,4%-ban teljesült. 

 

5. Bevételek alakulása  

A Kvtv. szerint az OAH eredeti költségvetési bevételi előirányzata 2651,9 millió forint volt, 
melyből közhatalmi bevétel 2648,7 millió forint, működési bevétel 3,2 millió forint. 

A 2019. évi költségvetési bevételi előirányzat felügyeleti szervi hatáskörben összesen 
21,5 millió forinttal csökkent, míg intézményi hatáskörben 29,3 millió forinttal nőtt.  

A közhatalmi bevételek 2648,7 millió forintos eredeti előirányzata 28,1 millió forinttal 
csökkent felügyeleti szervi hatáskörben, tényleges teljesítése 2620,6 millió forint volt. 

Az OAH működési bevételek előirányzata a 3,2 millió forint eredeti előirányzathoz képest 
4,7 millió forinttal növekedett felügyeleti szervi hatáskörben, mely 7,9 millió forint összegben 
teljesült.  

A felhalmozási bevételek előirányzata nem került tervezésre, de felügyeleti szervi 
hatáskörben 2,0 millió forintra módosult, tényleges teljesítése 2,0 millió forint volt. 

A működési célú átvett pénzeszköz eredeti előirányzata nem került tervezésre, de intézményi 
hatáskörben 29,3 millió forintra módosult, tényleges teljesítése pedig 29,3 millió forint volt. 

A központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 2401,6 millió forint volt, amelyből 
397,4 millió forint a tárgyévi megtakarítás terhére egyszeri intézkedésként fejezeten belül 
átcsoportosításra került, illetve kormány hatáskörben növekedett az előirányzat 222,4 millió 
forinttal. A módosított előirányzat 2226,6 millió forint lett így, amely 100%-ban teljesült. 

Az előző évi maradvány igénybevételeként 2240,2 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 

Az OAH 2019. évi maradványa mindösszesen 1976,2 millió forint, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege 1503,2 millió forint, a szabad maradvány 
összege 473,0 millió forint. 

 

6. Vagyoni helyzet 

Az éves beszámolóban a mérleg főösszeg 2209,2 millió forint, az előző évi 2439,9 millió 
forint főösszeghez képest a csökkenés 230,7 millió forint. A befektetett eszközök nettó 
állományában bekövetkezett növekedés 39,6 millió forint, a pénzeszközök csökkenése 
273,7 millió forint, a követelések állománya 9,1 millió forinttal növekedett, az aktív időbeli 
elhatárolások állománya 6,4 millió forinttal csökkent. Az egyéb sajátos eszköz oldali 
elszámolások állománya 0,7 millió forinttal nőtt. 

A befektetett eszközök bruttó értéke 2019. év végén 1105,7 millió forint, az előző évhez 
képest 97,0 millió forinttal nőtt, amelyet az informatikai eszközpark tovább bővülése 
indokolt. 

2019. évben terven felüli értékcsökkenés nem került elszámolásra, a terv szerinti 
értékcsökkenés záró állománya 900,6 millió forint, ami 57,4 millió forinttal több a nyitó 
állomány értékénél. 
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Fentiek alapján az eszközök nettó értéke 165,5 millió forintról 205,2 millió forintra nőtt. 

A pénzeszközök 2019. év végi állománya 1966,5 millió forint, amely a létszámzárlatból 
adódó 19 főt érintő zárolt álláshelyek, továbbá a Paksi Atomerőmű kapacitás fenntartásával 
kapcsolatos hatósági előkészítési, engedélyezési, szakértési feladatok, az Európai Unióval 
folytatott egyeztetések, valamint az elhúzódó környezetvédelmi engedélyezések fedezetét, 
valamint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetését biztosította. 

A követelések állománya 2019. év végén 9,1 millió forint volt, ami az adott előlegekből 
keletkezett. 

Az aktív időbeli elhatárolások záró állomány 27,8 millió forint, az előző évhez képest 
6,4 millió forinttal csökkent, amelynek oka többek között a 2020. évi biztosítások és BKK 
bérlet 2019. decemberben kifizetett összege. 

A vagyonváltozást a költségvetési maradvány csökkenése, valamint a befektetett eszközök 
nettó értékének növekedése okozta. 

 

7. Egyéb információk 

2019. évben az OAH: 

− vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

− költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, 

− kiemelt nagyberuházás nem történt, 

− állampapírokkal nem rendelkezik, 

− nem látott el vagyonkezelői felügyeletet. 

 

05. cím Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat 

Törzskönyvi azonosító szám: 300081 

Honlap címe: www.mbfsz.gov.hu 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (a továbbiakban: MBFSZ) közfeladatai 
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény és a Magyar Bányászati és Földtani 
Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet által meghatározott bányafelügyeleti, 
állami földtani és klímapolitikai feladatok. 

Az MBFSZ célja az alapító okiratában meghatározott feladatok megvalósítása: 

− Bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekkel 
összefüggésben, hatáskörében hatósági eljárást folytat le, és szakhatóságként működik 
közre. 

− Állami bányászati, földtani és klímapolitikával összefüggő feladatellátás keretében 
földtani erőforrásokkal történő gazdálkodással kapcsolatos és földtani közeg 
igénybevételével kapcsolatos tevékenységet végez. Az MBFSZ közreműködik az 
országhatárral osztott felszín alatti víztest kijelölési eljárásban, központi vízföldtani 
adattárat üzemeltet, országos kútkatasztert és hévízkút katasztert vezet, és vízföldtani 
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naplót állít ki. Továbbá az MBFSZ működteti a Magyar Állami Földtani, Geofizikai és 
Bányászati Adattárat, és a mélyfúrási magminta-gyűjteményt, kapcsolatot tart és 
együttműködik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel, és közreműködik a 
Pince- és Partfalveszély- Elhárítási Szakértői Bizottság munkájában. 

− Állami földtani, geofizikai, valamint klímapolitikai alap- és alkalmazott kutatási 
feladatellátás keretében földtani erőforrásokkal történő gazdálkodást és azok 
hasznosítását megalapozó és földtani közeg igénybevételével kapcsolatos kutatási 
tevékenységet végez. Az MBFSZ a földtani környezet megismeréséhez kapcsolódó 
kutatásokat és földtani veszélyforrások kutatásával kapcsolatos tevékenységet végez, 
nemzetközi jogból következő, a földi erőterekkel, a földtani közeggel, valamint a felszín 
alatti vízzel kapcsolatos jogszabályok átültetéséhez, ezek végrehajtásához kapcsolódó 
kutatási feladatokat lát el. Továbbá részt vesz az éghajlatváltozással kapcsolatos 
feladatok ellátásában, kutatásokban, valamint elemzéseket, stratégiákat, vizsgálatokat 
készít, továbbá ellátja a Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer 
működésével és fejlesztésével kapcsolatos kutatási feladatokat. 

− Egyéb feladatellátás keretében közreműködik jogszabályok, szabályzatok 
előkészítésében, véleményezésében, és koncessziós pályázatokhoz kapcsolódó 
feladatokat lát el. Az MBFSZ adatkezelő, információgyűjtő, -feldolgozó, -elemző, -
szolgáltató tevékenységet valamint adatszolgáltatással, jelentéstétellel összefüggő 
feladatokat végez, és részt vesz a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottság 
munkájában, valamint szakmai információs rendszereket működtet, szakmai képzéseket, 
értekezleteket szervez, szakmúzeumot, szakkönyvtárat tart fenn. 

 

2. Az előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 294,1 2 627,9 2 627,9 4 851,8 3 867,6 117,4% 79,7% 

ebből: személyi juttatás 1 207,5 964,2 964,2 1 753,9 1 161,7 96,2% 66,2% 

Bevétel   2 699,1 2 087,0 2 087,0 2 675,0 2 638,4 97,8% 98,6% 

Támogatás   848,0 540,9 540,9 819,7 819,7 96,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  1 104,1 0,0 0,0 1 357,1 1 357,0 122,9% 100,0% 

Létszám (fő)    258 160 – – 150 58,1% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése      millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 627,9 2 087,0 540,9 964,2 160 
Módosítások jogcímenként *           
I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
II. Kormány hatáskörben 60,8 0,0 60,8 51,3 0 
a Kit 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása  

7,2 0,0 7,2 6,1   

a 2018. évi CXXV. törvény miatti illetménytöbblet 60,8 0,0 60,8 51,3   
a 2018. évi CXXV. törvény szerinti 
szabadságmegváltás elszámolása 

-7,2 0,0 -7,2 -6,1   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 711,0 493,0 218,0 195,4 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás költségvetési 
megállapodás alapján - BM-ITM-MBFSZ között a Víz 
Keretirányelv végrehajtásához szükséges intézkedési 
programra 

15,0 0,0 15,0 12,8   

Fejezeten belüli átcsoportosítás - Kiválósági 
programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére 

203,0 0,0 203,0 0,0   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

493,0 493,0 0,0 182,6   

IV. Intézményi hatáskörben 1 452,1 1 452,1 0,0 543,0 0 
2018. évi maradvány igénybevétele 1 357,1 1 357,1 0,0 433,1   
Bevétel 95,0 95,0 0,0 55,6   
Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 54,3   
2019. évi módosított előirányzat 4 851,8 4 032,1 819,7 1 753,8 150 

 

Az MBFSZ feladatainak ellátásához eredeti kiadási előirányzatként 2627,9 millió forint, 
bevételi előirányzatként 2087,0 millió forint került megtervezésre. A 2019. évi tervezett 
bevételek biztosították az MBFSZ feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott 
létszám, valamint a jogszabályok, az Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési 
Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 

 

3. Létszám 

Az MBFSZ 2019. évi alap létszáma160 fő, míg központosított létszáma 5 fő volt. Az MBFSZ 
átlagos statisztikai létszáma a 2019. évi költségvetési beszámolóban 150 fő volt. 

 

4. Kiadások alakulása 

Az eredeti kiadási előirányzat 2019. évben 2627,9 millió forint összegben került 
megállapításra. A 2019. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és 
körülmények, amelyek hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások 
alakulására, a következőkben foglalhatók össze: 

Kormány hatáskörben az előirányzat: 

− Kit. hatálybalépésével kapcsolatos illetményemelés többletkiadásainak finanszírozására 
60,8 millió forinttal nőtt. 
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Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat: 

− fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, költségvetési megállapodás alapján (a 
felszín alatti vizekkel kapcsolatos feladatok támogatása 2019. január 01 – 2019. 
december 31 közötti időszakban felmerült költségek finanszírozására) 15,0 millió 
forinttal nőtt, 

− fejezeten belüli átcsoportosítás keretében (a Tématerületi kiválósági programok 
támogatására 2019. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban felmerült 
költségek finanszírozására) 203,0 millió forinttal nőtt, 

− az Ávr. szerinti többletbevétellel 493,0 millió forinttal nőtt. 

Intézményi hatáskörben az előirányzat: 

− a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásával 1357,1 millió forinttal nőtt, 

− a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 95,0 millió forinttal 
nőtt. 

A személyi juttatások soron a törvény szerinti illetmények, munkabérek, a projektekben való 
közreműködésért fizetett céljuttatások, a béren kívüli juttatások kiadásai, a lakhatási és 
szociális támogatások, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, nem saját 
foglalkoztatottaknak fizettet juttatások kerültek elszámolásra. A teljesítés a módosított 
előirányzathoz képest (1161,7 millió forint) 66,2% volt, amelynek oka, hogy a pályázati 
tevékenységekből adódó előirányzat növekedést a kifizetések ütemezetten követik, ezek az 
adott pályázat végére fognak kiegyenlítődni (így a tényleges kifizetések több esetben 
áthúzódnak a következő évekre). 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesítése a személyi 
juttatások arányában teljesült. Az MBFSZ 2019. évben is eleget tett minden jogcímen a 
járulékfizetési kötelezettségének. 

A dologi kiadások teljesülése 86,9% volt. E kiadások között kerültek elszámolásra a szakmai 
és üzemeltetési anyagok beszerzései, az informatikai szolgáltatások kiadásai, a közüzemi 
díjak, karbantartási költségek, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások és 
kiküldetés kiadásai. A dologi kiadások teljesült intenzitása mellett a szakmai feladatok 
ellátása zavartalanul biztosított volt. A módosított előirányzat (1092,5 millió forint) tartalmaz 
olyan kiadási előirányzatot is, mely feladathoz kötött és a maradvány részre. 

Az MBFSZ a központi Kvtv.-ben meghatározott 272,0 millió forint összegű befizetési 
kötelezettségének eleget tett. 

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 710,3 millió forint volt, amely év 
közben 828,2 millió forintra módosult és 789,5 millió forintban teljesült. 

A beruházási kiadásokat az elnyert támogatások finanszírozták ugyanúgy, mint a felújítási 
kiadásokat is. A beruházások eredeti előirányzata 25,7 millió forint volt, a módosított 
előirányzat 536,9 millió forint, melyből év végéig 536,0 millió forint teljesült. A felújítások 
esetében eredeti előirányzat nem került megtervezésre, az előirányzat azonban év közben 
144,3 millió forinttal nőtt, amely 77,9 millió forint összegben, 54,0%-ban teljesült. 

A pályázati projektekhez kapcsolódó kifizetések minden esetben a projektek munkatervében 
előírtak szerint, az elszámolási szabályzatokhoz igazodva történtek a projektek 
költségterveiben megadott előirányzatok mentén. A projektek keretében tudományos kutatás 
folyik, a támogatás céljából érkezett forrás a kutatások költségeit fedezte. 

 

2582



5. Bevételek alakulása 

Az MBFSZ költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 2087,0 millió forint összegű 
előirányzathoz képest 2675,0 millió forintra módosult év közben. Ennek legnagyobb részét a 
2018. évi maradvány előirányzatosítása képezte, de jelentősen növelte a bevételeket az átvett 
pénzeszközök összege is. A működési és felhalmozási célú támogatások az Európai Uniótól 
és hazai támogatásként elnyert és előirányzatosított bevételeket foglalják magukban. 

A közhatalmi bevételek 1737,0 millió forint eredeti előirányzata 493,0 millió forinttal 
növekedett felügyeleti szervi hatáskörben, tényleges teljesítése 2243,4 millió forint volt. 

Az MBFSZ működési bevételeinek előirányzata a 350,0 millió forint eredeti előirányzathoz 
képest év közben nem módosult, év végére pedig a tervezetthez képest alacsonyabban 
teljesült, amelynek oka, hogy az eredeti költségvetés tervezés során prognosztizált bevételek 
az aktuális piaci környezetben nem voltak realizálhatók. A tényleges teljesítés 2019. évben 
261,8 millió forint volt. 

A központi irányító szervi támogatás eredeti előirányzata 540,9 millió forint volt, a módosított 
előirányzat 819,7 millió forint, amely 100%-ban teljesült. 

Az előző évi maradvány igénybevételének módosított előirányzata és teljesítése 1357,1 millió 
forint volt. 

Az MBFSZ-nek 2019. évben 947,6 millió forint maradványa keletkezett, amelyből a 
kötelezettséggel terhel maradvány összege 925,3 millió forint, a kötelezettséggel nem terhelt 
szabad maradvány összege 22,3 millió forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási 
Alap előirányzat javára befizetésre került. 

6. Vagyoni helyzet alakulása 

Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2019. évi mérlegfőösszeg 2636,9 millió 
forint, a 2018. évi 2525,1 millió forint főösszeghez képest a növekedés 111,8 millió forint, 
amely 4,4%-os növekedést jelent. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök nettó 
állománya 368,0 millió forinttal nőtt, mely 137,5%-os növekedés a 2018. évhez képest. A 
pénzeszközök értéke 1503,8 millió forintról 981,7 millió forintra csökkent. Az intézmény 
követelésállománya 256,4 millió forinttal nőtt az előző évhez képest, amely növekedés 
legnagyobb részben az Európai Uniótól származó, valamint hazai pályázati projektekhez 
kapcsolódik. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 2019. évben 26,3 millió forint volt. Az 
intézmény saját tőkéje a 2018. évhez képest 3,2 millió forinttal csökkent. 

Az intézmény kötelezettség-állománya 74,1 millió forinttal csökkent, a passzív időbeli 
elhatárolások értéke 150,3 millió forintról 339,3 millió forintra növekedett az előző évhez 
képest. 

 

7. Egyéb információk 

2019. évben az MBFSZ: 

- vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

- költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, 

- kiemelt nagyberuházás nem történt, 

- állampapírokkal nem rendelkezik, 

- nem látott el tulajdonosi joggyakorlást.  
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06. cím Nemzeti Akkreditáló Hatóság 

Törzskönyvi azonosító szám: 833822 

Honlap: http://www.nah.gov.hu/ 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

A Nemzeti Akkreditáló Hatóság (a továbbiakban: NAH) fő feladata az európai és a 
nemzetközi gyakorlatnak megfelelő hazai akkreditálási rendszer működtetése, az akkreditálás, 
mint közhatalmi tevékenység ellátása, a megfelelőség értékelésére vonatkozó nemzetközi 
megállapodások végrehajtása, a nemzeti akkreditálásról szóló 2015. évi CXXIV. törvény 
alapján. 

A NAH a két legfontosabb nemzetközi akkreditálási világszerv (IAF, ILAC) teljes jogú, 
aláírási státusszal rendelkező tagja, így valamennyi, a magyar gazdaság számára jelentős 
nemzetközi szervezetben képviselteti magát. Ennek következtében a hazai gazdasági 
szereplők akkreditált státuszát 127 országban fogadják el. Emellett a NAH 32 állammal kötött 
kétoldalú együttműködési és kölcsönös elismerési megállapodást, vagy arra irányuló 
szándéknyilatkozatot. 

Mivel a NAH átlagos statisztikai állományi létszáma nem érte el a 100 főt, ezért az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) bekezdése alapján az intézmény 
gazdálkodással kapcsolatos feladatait az ITM Igazgatása látta el a 2019. évben is. 

 

2. Előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 665,3 479,0 479,0 1 668,0 1 348,6 202,7% 80,9% 

ebből: személyi juttatás 301,7 243,9 243,9 388,4 348,2 115,4% 89,6% 

Bevétel 810,8 281,4 281,4 885,8 885,7 109,2% 100,0% 

Támogatás 231,3 197,6 197,6 307,5 307,5 132,9% 100,0% 

Költségvetési maradvány 97,9 0,0 0,0 474,8 474,8 485% 100,0% 

Létszám (fő) 29 37 – – 26 89,7% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 479,0 281,4 197,6 243,9 37 

Módosítások jogcímenként            

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 41,0 0,0 41,0 34,6 0 
PM/6471-1/2019. iktatószámú intézkedés - a 
2018. évi CXXV. törvény miatti 
illetménytöbblet 

41,0 0,0 41,0 34,6   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 126,2 57,3 68,9 22,8 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás - ITM-PM 
(KEF)-NAH, a GFO/1502/2019-ITM_SZERZ 
alapján (személygépjármű üzemeltetése) 

-5,3 0,0 -5,3 0,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás - KVFO/4222-
86/2019-ITM. iktatószámú levél alapján, 
KÖFOP többletforrás biztosítása 

50,9 0,0 50,9 0,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás - KVFO/4222-
110/2019-ITM. iktatószámú levél alapján, 
forráshiány biztosítása 

23,3 0,0 23,3 3,7   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

57,4 57,4 0,0 19,1   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
bevételi elmaradás 

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

IV. Intézményi hatáskörben 1 021,8 1 021,8 0,0 87,1 0 

2018. évi maradvány igénybevétele 474,8 474,8 0,0 32,7   

Bevétel 547,0 547,0 0,0 59,4   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -5,0   

2019. évi módosított előirányzat 1 668,0 1 360,5 307,5 388,4 26 

 

A Kvtv. a NAH 2019. évi kiadási előirányzatát 479,0 millió forintban határozta meg. A 2019. 
évi tényleges bevételek (885,7 millió forint) és támogatás (307,5 millió forint) biztosították a 
NAH feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a 
hatályos Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és 
hatáskörök figyelembevételével. 

 

3. Létszám 

A NAH 2019. évre meghatározott létszáma 37 fő, az átlagos statisztikai létszám 26 fő volt 
2019-ben, ami az előző évi 29 főhöz viszonyítva 10,3%-os eltérést mutat. 

 

4. Kiadások alakulása 

A Kvtv. 479,0 millió forintban állapította meg a NAH 2019. évi eredeti kiadási előirányzatát. 
Az évközi változások eredményeként a 2019. évi módosított kiadási előirányzata 
1668,0 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 41,0 millió 
forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 126,2 millió forinttal, intézményi hatáskörben 
1021,8 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 1348,6 millió 
forintban, a módosított előirányzathoz képest 80,9%-ban realizálódott. 
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Kormány hatáskörben 41,0 millió forint átcsoportosítás történt a 2018. évi CXXV. törvény 
miatti illetménytöbblet jogcímen. 

Fejezeti hatáskörben összességében 126,2 millió forinttal került megemelésre a kiadási 
előirányzat, az alábbiak szerint: 

− fejezetek közötti átcsoportosítás keretében (ITM-PM (KEF)-NAH között a 
személygépjármű üzemeltetése céljából) 5,3 millió forinttal csökkent, 

− fejezeten belüli átcsoportosítás keretében, KÖFOP többletforrás biztosítása érdekében) 
50,9 millió forinttal nőtt, 

− fejezeten belüli átcsoportosítás, forráshiány ellentételezése érdekében) 23,3 millió 
forinttal nőtt, 

− a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétellel 57,4 millió forinttal nőtt, 

− a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel elmaradása miatt 0,1 millió 
forinttal csökkent. 

Az intézményi hatáskörű előirányzat módosítások az alábbiak szerint történtek: 

− a 2018. évi előirányzat-maradvány felhasználásával 474,8 millió forinttal, és 

− a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 547,0 millió forinttal 
nőtt az előirányzat. 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 243,9 millió forint volt, ami év közben 388,4 millió 
forintra módosult, és ebből 348,2 millió forint teljesült. A személyi juttatások teljesítése 2018-
as évhez viszonyítva 15,4%-os növekedést mutat. A növekedés elsődleges oka az Akkreditáló 
Bizottság valamint az Értékelő Csoport tagok részére kifizetett szakértői megbízási díjak 
2019. évi magasabb darabszáma, mely a megnövekedett feladatellátással függ össze. 

Normatív jutalom, jubileumi jutalom, valamint ruházati költségtérítés kifizetésére 2019. 
évben nem került sor. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019. évi eredeti kiadási 
előirányzata 46,2 millió forint (mely a kiadási főösszeg 9,6%-át teszi ki), a dologi kiadások 
eredeti előirányzata 174,9 millió forint,(ami a kiadási főösszeg 36,5%-át teszi ki), az egyéb 
működési célú kiadások eredeti előirányzata 9,0 millió forint (mely a kiadási főösszeg 1,9%-
át teszi ki), a beruházások eredeti előirányzata pedig 5,0 millió forint (mely a kiadási főösszeg 
1,0%-át teszi ki). 

 

5. Bevételek alakulása 

A NAH bevételi előirányzatát 281,4 millió forintban határozta meg a Kvtv., amely felügyeleti 
szervi hatáskörben a közhatalmi és működési bevételek vonatkozásában 57,3 millió forinttal, 
intézményi hatáskörben 1021,8 millió forinttal került megemelésre. A módosított 2019. évi 
bevételi előirányzat 1360,5 millió forint volt. 

A közhatalmi bevételek többlete alapvetően a piaci szereplőktől befolyt igazgatási 
szolgáltatási díjakból, a működési bevételi többlet a NAH által lefolytatott képzések díjaiból, 
valamint a nemzetközi akkreditáló szervezeteknek végzett szakértői tevékenység díjaiból 
keletkezett. Az irányító szervi hatáskörben jóváhagyott többletbevétel nyújtott fedezetet 
többek között a Nemzeti Akkreditáló Hatóságról és az akkreditálási eljárásról szóló 424/2015. 
(XII. 23.) Korm. rendelet szerint – az akkreditálási eljárások lefolytatása érdekében – a 
szakértőknek fizetendő díjakra, valamint annak járulék- és adóterheire, az akkreditálási 
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eljárások lefolytatásához szükséges kompetencia fenntartása érdekében a személyi és 
szakértői állomány képzésére, a javítási, karbantartási munkálatok, az irattárolási 
szolgáltatások kifizetésére, valamint kisebb összegű szolgáltatások teljesítésére. 

A költségvetési támogatás 2019. évi eredeti előirányzata 197,6 millió forintban került 
meghatározásra, amely az év során 307,5 millió forintra módosult. Az előző évi maradvány 
igénybevételeként 474,8 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi 
előirányzat. 

A NAH költségvetésében 2019. évben 319,4 millió forint összegű költségvetési maradvány 
keletkezett. Ebből kötelezettséggel terhelt maradvány 269,9 millió forint, kötelezettséggel 
nem terhelt maradvány 49,45 millió forint volt. 

 

6. Vagyoni helyzet 

A 2019. év mérlegfőösszege 974,6 millió forint, amelyből a nemzeti vagyonba tartozó 
befektetett eszközök nettó értéke 643,3 millió forint (66,0%), a pénzeszközök 320,2 millió 
forint (32,9%). NAH befektetett eszközeinek csaknem 80,8%-át az immateriális javak teszik 
ki, melyek zömében a szoftverek és a szakmai munkához szükséges tanulmányokhoz 
kapcsolódó beszerzések és fejlesztések alkotják. 

A követelések állománya 20,7%-al csökkent az előző évhez képest, 2019. évi állománya 4,3 
millió forint, ezen belül 3,7 millió forint költségvetési évben esedékes követelés működési 
bevételre, valamint 0,6 millió forint követelés jellegű sajátos elszámolás. 

A saját tőke 158,5 millió forintos összege az előző évihez képest jelentős 332,8%-os 
emelkedést mutat, amelynek oka a 2019. év pozitív mérleg szerinti eredménye (110,8 millió 
forint). 

A mérlegben kimutatott kötelezettségek értéke (221,9 millió forint) 24,3%-os csökkenést 
mutat a 2018. évhez képest, a költségvetési évben esedékes kötelezettségek jelentős 
csökkenése jóvoltából. 

 

7. Egyéb információk 

2019. évben a NAH: 

− vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

− költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt, 

− kiemelt nagyberuházás nem történt, 

− állampapírokkal nem rendelkezik, 

− nem látott el vagyonkezelői felügyeletet. 
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07. cím Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal 

Törzskönyvi szám: 830733 

Honlapjának címe: https:/www.nive.hu 

 

1. Feladatkör, tevékenységek 

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (a továbbiakban: NSZFH) 2019. évben a 
kormány által kijelölt állami szakképzési és felnőttképzési szervként működött, a szakképzési 
törvényben, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvényben (a továbbiakban: 2013. 
évi LXXVII. törvény), valamint a 2011. évi CLV. törvényben foglaltak szerint. Az NSZFH a 
szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként 
működő központi költségvetési szerv. 

A hivatal a működését a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 16/2017. (V. 24.) NGM utasítás, valamint az NSZFH alapító 
okiratában foglaltak szerint végezte. Főbb tevékenységei voltak 2019. évben: 

− ellátta a Szakképzési Centrumok feletti középirányítói feladatokat (2019. január 1-jétől 
44, majd 2019. év nyarától 40 Szakképzési Centrum esetében), 

− ellátta a szak- és felnőttképzési tevékenység módszertani fejlesztését, valamint ezzel 
összefüggésben az elemzési és értékelési feladatokat, 

− elvégezte a szakmastruktúra folyamatos fejlesztését, kidolgozta, gondozta és kiadásra 
előkészítette a szakmai követelménymodulok elkészítésének egységes alapelveit, 

− kidolgozta az Országos Képzési Jegyzék (a továbbiakban: OKJ) tervezetét, és 
harmonizálta a nemzetközi szintezési és foglalkozási rendszerekkel, továbbá ellátta a 
szakképzési kerettantervek és az országos modultérkép fejlesztését, illetve a 
nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos feladatokat, 

− fejlesztette az EU tagállamainak szakképzési és felnőttképzési intézményeivel történő 
együttműködést, részt vett a hazai és nemzetközi szakképzési és felnőttképzési 
kutatásokban, 

− működtette a tájékoztatási szolgálatot és a céginformációs központot, valamint online 
módon a Magyar Nemzeti Observatory irodát és a Nemzeti Referencia és Koordinációs 
Pontot, 

− ellátta a Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács titkársági feladatait és működtette 
a Felnőttképzési Szakértői Bizottságot, valamint a Nemzeti Képesítési Bizottságot, 

− koordinálta a szakmai érettségi vizsgatárgyak vizsgafeladatainak egységes elvek szerinti 
elkészítését és közreműködött a szakmai érettségi vizsgatárgyak követelményének 
egységes elvek szerinti kidolgozásában, 

− kidolgozta és gondozta az Európai Szakoktatási és Szakképzési Kreditrendszert, az 
Europass bizonyítvány-kiegészítőket, ellátja az ehhez kapcsolódó ügyfélszolgálatot, 

− megtervezte és megszervezte az EU pénzügyi alapjaiból és más külföldi alapokból 
támogatott egyes fejlesztési, képzési és informatikai programok megvalósítását, 
valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) képzési alaprészéből 
finanszírozott támogatásokkal kapcsolatos feladatokat, ellátta a szakmai felügyeletet és 
támogatást vagy ösztöndíjat folyósított, 
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− ellátta a felnőttképzési szakértők és a felnőttképzési programszakértők 
továbbképzésével kapcsolatos feladatokat, 

− koordinálta és ellátta a szakmai és vizsgakövetelmények, valamint a szakképesítések 
szakképzési kerettantervei, a szakmai tantárgyak tankönyvei, tartalomelemek és 
tanulmányi segédletek kidolgozásával kapcsolatos feladatokat, 

− kidolgozta és gondozta a szakmai és vizsgáztatási követelmények elkészítésének 
egységes alapelveit, 

− kidolgozta az iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési kerettanterv teljesülésének 
egységes szakmai-pedagógiai ellenőrzési módszertanát. 

Az NSZFH több kiemelt uniós projektet működtetett, amelyek a 2019. évi gazdálkodására 
jelentős hatással voltak.  

 

2. Előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat* 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   8 570,3 1 815,9 1 815,9 32 132,7 20 001,4 233,4% 62,2% 

 ebből: személyi juttatás 2 075,3 1 049,5 1 049,5 4 965,7 2 270,2 109,4% 45,7% 

Bevétel   2 193,8 311,0 311,0 1 822,8 1 824,4 83,2% 100,1% 

Támogatás   1 726,6 1 504,9 1 504,9 1 600,9 1 600,9 92,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  33 358,9 0,0 0,0 28 709,0 28 709,0 86,1% 100,0% 

Létszám (fő)    307 174 – – 291 94,8% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 815,9 311,0 1 504,9 1 049,5 174 

Módosítások jogcímenként           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 120,2 0,0 120,2 101,2 0,0 
PM/1618-2/2019. iktatószámú intézkedés - a Kit. 289. § 
(2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás 
finanszírozása  

22,6 0,0 22,6 18,9   

PM/6471-1/2019. iktatószámú intézkedés - a 2018. évi 
CXXV. törvény miatti illetménytöbblet 

98,3 0,0 98,3 82,9   

PM/1618-5/2019. iktatószámú intézkedés - a 2018. évi 
CXXV. törvény szerinti szabadságmegváltás 
elszámolása 

-0,7 0,0 -0,7 -0,6   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 13,0 37,2 -24,2 8,0 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás költségvetési 
megállapodás alapján - ITM-PM(KEF)-NSZFH között 
(élőerős őrzés-védelmi és portás-recepciós feladatok) 

-36,7 0,0 -36,7 0,0   

Fejezeten belüli átcsoportosítás – a NIS végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 
terhére  

12,5 0,0 12,5 3,8   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

37,2 37,2 0,0 4,2   

IV. Intézményi hatáskörben 30 183,6 30 183,6 0,0 3 807,0 0,0 

2018. évi maradvány igénybevétele 28 709,0 28 709,0 0,0 3 685,7   

Bevétel 1 474,6 1 474,6 0,0 122,5   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -1,2   

2019. évi módosított előirányzat 32 132,7 30 531,8 1 600,9 4 965,7 291 

 

A költségvetési törvény 1815,9 millió forintban állapította meg az NSZFH 2019. évi kiadási 
előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 1504,9 millió forint, a tervezett 
bevétele 311,0 millió forint, a létszámkerete 174 fő volt. 

 

3. Létszám 

Az NSZFH 2019. évi elemi költségvetésében a létszámkeret 174 fő volt, mely létszám az 
európai uniós forrásból finanszírozott létszámkeretet nem tartalmazta. A Kit. hatályba 
lépésével az NSZFH alapálláshelyeinek száma 174 főben, a központosított álláshelyek száma 
pedig 223 főben került meghatározásra. Év közben a központosított álláshely szám néggyel 
növekedett, melyet az ITM Igazgatása terhére történő, projektekkel kapcsolatos létszámátadás 
indokolt. Az átlagos statisztikai létszám 291 fő volt 2019-ben. 

 

4. Kiadások alakulása 

Az NSZFH költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 1815,9 millió forint 
volt, és az évközi változások eredményeként a 2019. évi módosított kiadási előirányzata 
32 132,7 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 120,2 millió 
forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 13,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 
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30 183,6 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 20 001,4 millió 
forintban, a módosított előirányzathoz képest 62,2%-ban realizálódott. 

A 2019. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben 
foglalhatók össze: 

− Kormány hatáskörben nőtt az előirányzat:  

= a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti szabadságmegváltás finanszírozása kapcsán 
összességében 22,0 millió forinttal, 

= a Kit. miatti illetménytöbblet kapcsán 98,3 millió forinttal. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat:  

= fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, költségvetési megállapodás alapján, a 
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által ellátandó élőerős őrzés-védelmi és 
portás-recepciós feladatok kapcsán 36,8 millió forinttal csökkent,  

= fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosítás keretében, a NIS végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat terhére, támogatói okirat 
alapján 12,5 millió forinttal nőtt, 

= a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétellel (37,2 millió forint) 
nőtt. 

− Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat:  

= a 2018. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 28 709,0 millió forinttal, 

= a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 1474,6 millió 
forinttal. 

Az NSZFH költségvetése a 2019. évben 1049,5 millió forint előirányzatot biztosított személyi 
juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata – a GINOP, NFA, nemzetközi 
kisprojektekre biztosított előirányzatok miatt 4965,7 millió forintra növekedett. 2019. év 
végéig az előirányzatból 2270,2 millió forint teljesült. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási 
előirányzat 213,8 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának 
módosításával összhangban – összesen 919,7 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 
456,5 millió forintban alakult. Az NSZFH 2019. évben is eleget tett minden jogcímen a 
járulékfizetési kötelezettségének. 

A dologi kiadások 2019. évi előirányzata 407,9 millió forint volt. A módosított előirányzat 6 
889,6 millió forintra növekedett, melyet döntően a projektekre befolyt összegek 
eredményeztek. A teljesítés 3732,0 millió forintban realizálódott. 

Az NSZFH beruházások eredeti előirányzata 144,7 millió forint volt, a felújításokon nem 
szerepelt előirányzat. A beruházások előirányzat év közben 1575,9 millió forinttal növekedett, 
míg a felújítási kiadások előirányzata 31,4 millió forinttal növekedett. A felújítási kiadások 
100,0%-ban teljesültek, míg a beruházások 40,2%-ban. 

Az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 
szintén nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett 
az előirányzat, előbbi 16 857,0 millió forintra, utóbbi pedig 748,6 millió forintra. 
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5. Bevételek alakulása 

Összességében az NSZFH költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 311,0 millió forint 
összegű előirányzathoz képest 1822,8 millió forintra módosult év közben. Ennek nagy részét 
a 2018. évi maradvány előirányzatosítása tette ki, de jelentősen növelte a bevételeiket az 
átvett pénzeszközök összege is. A működési és felhalmozási célú támogatások az EU-s és 
hazai támogatásként elnyert és előirányzatosított bevételeket foglalja magában. A 
pénzeszközök jelentős változását az európai uniós pályázatokra elutalt előlegek, és nagy 
összegű projekt kifizetések befolyásolják. 

A közhatalmi bevételek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre, ugyanakkor 
év közben 10,0 millió forinttal növekedett az előirányzat, mely 100,0%-ban teljesült.  

Az NSZFH működési bevételek előirányzata a 311,0 millió forint eredeti előirányzathoz 
képest 27,2 millió forinttal nőtt, mely 339,8 millió forint összegben teljesült.   

Az NSZFH költségvetési támogatás 2019. évi eredeti előirányzata 1504,9 millió forintban 
került meghatározásra, mely az év során 1600,9 millió forintra módosult.  

Az előző évi maradvány igénybevételeként 28 709,0 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 

A 2019. évben 12 132,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, melyből 
kötelezettségvállalással terhelt 12 032,9 millió forint és szabad maradvány 100,0 millió forint.  

 

6. Vagyoni helyzet 

A mérleg főösszege 14 083,6 millió forint, szemben az előző év 30 349,8 millió forint 
összegével, ami 16 266,2 millió forint csökkenést jelent. 

A befektetett eszközök nettó állománya 271,0 millió forinttal nőtt, ami 19%-os növekedés a 
2018. évhez képest. A pénzeszközök értéke 28 746,7 millió forintról 12 153,3 millió forintra 
csökkent. Az intézmény követelés állománya 15,2 millió forinttal nőtt a 2018. évhez képest. 
Az aktív időbeli elhatárolások értéke nőtt, összesen 37,6 millió forinttal, és az egyéb sajátos 
eszköz oldali elszámolások állománya is nőtt, összesen 1,0 millió forinttal. Az intézmény saját 
tőkéje a 2018. évhez képest jelentősen, 26 851,6 millió forinttal csökkent. Az intézmény 
kötelezettség állománya 54,6 millió forinttal csökkent. A passzív időbeli elhatárolások értéke 
1649,5 millió forintról 12 289,5 millió forintra növekedett az előző évhez képest. 

 

7. Egyéb információk 

2019. évben az NSZFH: 

− vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

− költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt, 

− kiemelt nagyberuházás nem történt, 

− állampapírokkal nem rendelkezik, 

− nem látott el vagyonkezelői felügyeletet. 
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08. cím Szakképzési Centrumok 

A szakképzési centrumok adatait, honlap elérhetőségeit a következő hivatkozáson elérhető 
honlap mutatja be: https://ikk.hu/szakkepzesi-centrumok 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) fenntartásában működő 
egyes szakképző intézmények átadásáról, valamint egyes kormányrendeleteknek a szakképzés 
intézményrendszerének átalakításával összefüggő módosításáról szóló 146/2015. (VI. 12.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 146/2015. (VI. 12.) Korm. rendelet) alapján a köznevelési 
feladatok hatékonyabb ellátása céljából – a KLIK-ből kivált köznevelési intézményekből – 44 
Szakképzési Centrum (a továbbiakban: SZC) jött létre. A közfeladat átvételére 2015. július 1-
jével került sor. A kiválással érintett köznevelési intézmények tekintetében a KLIK jogutódja 
az SZC lett. 

2019. szeptember 1. napján – a 2019/2020. tanév kezdetén, a nyári átszervezést követően – az 
SZC-k száma 40, a tagintézmények száma 380, amely 739 feladat-ellátási helyet foglal 
magában. A költségvetési szervként működő SZC-kben mintegy 220 ezer tanuló nappali 
rendszerű oktatásban, 55 ezer fő felnőttoktatásban vesz részt, közel 20 ezer pedagógus 
közreműködésével. Az elhelyezkedéstől és a szakmai szerveződéstől függőn 3-21 
tagintézmény tartozik egy-egy SZC-hez. 

A 40 SZC feladatait az alapító okiratában és a Szervezeti és Működési Szabályzatában 
foglaltak szerint látja el. Az SZC-k fő feladatai: 

− szakgimnáziumi és szakközépiskolai nevelés-oktatás, Szakképzési Hídprogramok, 
Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programok keretében folyó nevelés-oktatás, 

− a többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók iskolai nevelése-oktatása, 

− a nevelő-oktató munkához kapcsolódó, nem köznevelési tevékenységek ellátása, 
felnőttoktatás, az Európai Unió pénzügyi alapjaiból és más külföldi, illetőleg hazai 
alapokból támogatott egyes fejlesztési programok megvalósítása. 

A 2019. év az SZC-k működésének negyedik teljes költségvetési évét jelentette, melyben 
szakmai és pénzügyi vonalon igyekeztek a szakmai képzéshez és annak szervezéséhez 
kapcsolódó jó gyakorlatokat, mechanizmusokat kialakítani, meghonosítani több területen. A 
központi munkaszervezet biztonságos és hatékony működtetéséhez biztosított személyi és 
tárgyi feltételek mellett az SZC-k önálló költségvetési szervként látják el illetékességi 
területükön a szakmai feladataikat, gazdálkodással összefüggő tevékenységeiket. 

Az elmúlt négy éves működési időszak alapján megállapítható, hogy az SZC-k strukturáltsága 
hatékonyan biztosítja a megfelelő feladatelosztást, az SZC-k egymással és a gazdasági 
partnerekkel való hatékonyabb együttműködését, a gazdasági változásokhoz, munkaerő-piaci 
igényekhez való rugalmasabb és gyorsabb reagálást. Az SZC-k figyelemmel kísérik a 
területükön működő vállalkozások, a betelepülés előtt álló vállalkozások, a kis- és 
középvállalkozások (a továbbiakban: KKV-k) munkaerő-piaci igényeit és ezek 
figyelembevételével alakítják ki tagintézményeik szakmastruktúráját. A szakmastruktúra 
reflektál a helyi, kistérségi, területi (megyei) képzési igényekre. Az SZC-k számos hazai 
pályázat (különösen a „Határtalanul! program”, Út a szakmához, Nemzeti Tehetség Program) 
megvalósításában vettek részt. Kiemelkedő jelentőséggel bír az Arany János Programokban 
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vállalt kötelezettség és az ehhez kapcsolódó feladatok megfelelő szakmai színvonalon történő 
ellátása. 

 

2. Az előirányzatok alakulása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   194 720,2  150 401,3 150 401,3 244 797,6 201 700,7 103,6% 82,4% 

 ebből: személyi juttatás 108 922,5  103 750,1 103 750,1 118 827,7 113 886,6 104,6% 95,8% 

Bevétel   57 186,6  2 463,0 2 463,0 54 713,3 54 836,4 95,9% 100,2% 

Támogatás   145 145,7 147 938,3 147 938,3 148 385,1 148 385,1 102,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  34 087,1 0,0 0,0 41 699,2 41 699,2 122,3% 100,0% 

Létszám (fő)    25 902,0 27 508,0 - - 26 654,0 102,9% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150 401,3 2 463,0 147 938,3 103 750,1 27 508 

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 1 610,1 0,0 1 610,1 1 052,9 0 
1218/2019. (IV.23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának 
támogatása) 

146,8 0,0 146,8 123,3   

PM/5694/2/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
forrás biztosítása - minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet 

1 070,3 0,0 1 070,3 900,9   

PM/7056-8/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
forrás biztosítása - 2019. évi bérkompenzáció 
elszámolása 

-12,1 0,0 -12,1 -9,7   

PM/5694/3/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
forrás biztosítása - minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet 
elszámolása 

43,5 0,0 43,5 38,4   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átcsoportosítás végrehajtása - BM-
ITM-SZC-k (ingyen tankönyv 2019. évi forrása) 

361,6 0,0 361,6 0,0   
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III. Felügyeleti szervi hatáskörben 721,8 1 885,1 -1 163,3 -477,8 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás alapján 
- PM-ITM-SZC (országos tanulmányi verseny 
döntőjének megrendezése) 

11,3 0,0 11,3 5,3   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel  

1 885,1 1 885,1 0,0 421,7   

Fejezeten belüli átadás-átvételek, 14. Egyetemek, 
főiskolák cím és SZC-k között, valamint az SZC-k és 
gazdasági társaságok közötti átadás 

-1 174,6 0,0 -1 174,6 -904,8   

IV. Intézményi hatáskörben 92 064,4 92 064,4 0,0 14 659,5 0 

2018. évi maradvány igénybevétele 41 699,2 41 699,2 0,0 9 555,6   

Bevétel 50 365,2 50 365,2 0,0 7 076,7   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -2 129,8   

2019. évi módosított előirányzat 244 797,6 96 412,5 148 385,0 118 827,7 26 654 

 

A Kvtv. az SZC-k 2019. évi kiadási előirányzatát 150 401,3 millió forintban határozta meg. A 
2019. évi tényleges bevételek (54 836,4 millió forint) és támogatás (148 385,1 millió forint) 
biztosították az SZC-k feladatellátását, illetve működését, a foglalkoztatott létszám, valamint 
a jogszabályok, a hatályos alapító okiratok, illetve Szervezeti és Működési Szabályzatok 
szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 

 

3. Létszám 

Az SZC-k 2019. évi költségvetéséhez kapcsolódó létszámkerete 28 136 főben került 
meghatározásra. A pedagógusok létszámkerete a tanévre összesen 19 849 fő volt a tervezettek 
szerint. Az SZC-k tényleges 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 26 654 fő volt. 

A feladatellátáshoz szükséges pedagóguslétszámot az adott évre beiratkozott tanulók száma, 
az indítható osztályok összetétele, ennek alapján a tantárgyfelosztásban kiosztott tantervi órák 
alapján megállapított létszám határozza meg. A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők 
(1561 fő) és a technikai dolgozók létszáma (5853 fő) a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvényben (a továbbiakban: Nkt.) meghatározott tanulólétszám alapján kerül 
meghatározásra. A technikai dolgozók létszáma – szintén az Nkt.-ban szabályozottan – a 
pedagógusok létszámához igazodik (20-50%), az ellátandó feladat függvényében. Az SZC-k 
központi szervezeti egységének tényleges létszáma (873 fő). 

 

4. Kiadások alakulása 

Az SZC-k költségvetési törvény szerinti eredeti kiadási előirányzata 150 401,3 millió forint 
volt, és az évközi változások eredményeként a 2019. évi módosított kiadási előirányzata 
244 797,6 millió forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 1610,1 millió 
forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 721,8 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 
92 064,4 millió forinttal emelték a 08. cím költségvetését. A teljesítés 201 700,7 millió 
forintban, a módosított előirányzathoz képest 82,4%-ban realizálódott. 

A 2019. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben 
foglalhatók össze: 
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‒ Kormány hatáskörben az előirányzat:  

= A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. 
évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér 
mértéke 2019. január 1-jével havibér alkalmazása esetén 149 000 forintra, a 
garantált bérminimum pedig 195 000 forintra emelkedett, amelyekkel kapcsolatos 
2019. évi többletkiadások finanszírozása keretében összesen 1070,3 millió forint 
került biztosításra a 08. cím intézményei részére. A minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedésével kapcsolatos 2019. évi többlet-kiadások 
támogatásának elszámolása kapcsán további 43,5 millió forint került biztosításra. 

= A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. 
évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet és a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának 
emelkedésével kapcsolatos 2019. évi kompenzációjához szükséges előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján a 2019. évi 
többletkiadások finanszírozása kapcsán összesen 146,7 millió forinttal nőtt, a 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi bérkompenzációjához 
nyújtott támogatás elszámolása keretében pedig 12,1 millió forinttal csökkent. 

= A fejezetek közötti átcsoportosítás végrehajtása keretében (BM-ITM) az ingyenes 
tankönyvellátás 2019. évi forrásának biztosítása érdekében 361,6 millió forinttal 
nőtt. A kormány 2017-ben döntött az ingyenes tankönyvellátás kiterjesztéséről az 
1-9. közötti évfolyamig. 2017-ben a KELLO Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
2017/2018. tanévi tankönyvrendelési adatait alapul véve biztosította a 
Nemzetgazdasági Minisztérium az ingyenes ellátotti kör kiterjesztéséből adódó 
többletforrást az állami fenntartók részére, valamint az beépítésre került a 2019. 
évi központi költségvetés tervezése során az egyes állami intézményfenntartók 
javára. A 08. cím javára biztosítandó támogatás azonban a 2019. évi tervezés 
során tévesen a BM fejezet alá tartozó Rendőrség cím részére került biztosításra 
361,6 millió forint összegben, ezért a szükségessé vált az érintett forrás fejezetek 
közötti tartós jellegű átcsoportosítása. 

‒ Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat: 

= Az ITM és az EMMI megállapodása alapján irányítószervi döntés született az 
SZC-k átszervezésével, átalakításával kapcsolatosan, valamint az SZC-k 
szervezetében működő egyes egészségügyi szakképző intézmények 
(tagintézmények) fenntartói jogának átadásáról az állami felsőoktatási 
intézmények részére, amely döntések végrehajtása során mind az irányítószervi 
támogatások, mind a bevételek fejezeten belül rendezésre kerültek. 

A fejezeten belüli átadás-átvételek keretében, a 14. Egyetemek, főiskolák cím és 
az SZC-k között az egészségügyi tagintézmények átadása kapcsán az előirányzat 
517,2 millió forinttal csökkent az alábbiak szerint: 

≡ a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2019. július 30. napi hatállyal a 
Salgótarjáni Szakképzési Centrumból kivált, és átmeneti-technikai jelleggel 
a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum (a 
továbbiakban: BVHSZC), mint befogadó tagintézményévé vált. Ezt 
követően 2019. augusztus 1. napi hatállyal az SE fenntartásába került. A 
fenntartóváltás okán 51,1 millió forint átcsoportosítására került sor.  
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≡ a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium átadása a Miskolci 
Szakképzési Centrumtól a Miskolci Egyetemnek 173,7 millió forint 
átcsoportosítását eredményezte, 

≡ a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és 
Szakközépiskola átadása a Győri Szakképzési Centrumtól a Széchenyi 
István Egyetemnek 89,8 millió forint átadása volt indokolt, 

≡ a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola átadásával összefüggésben a 
Szegedi Szakképzési Centrumtól a Szegedi Tudományegyetemnek 
95,8 millió forintot kellett átcsoportosítani, 

≡ a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának átadása a Kaposvári Szakképzési Centrumtól a Pécsi 
Tudományegyetemnek 50,0 millió forint előirányzat átadást eredményezett, 

≡ a Szekszárdi Szakképzési Centrum Egészségügyi Szakközép Iskolája és 
Kollégiuma szintén átadásra került a Pécsi Tudományegyetemnek, amely 
átadással kapcsolatosan 56,8 millió forint előirányzat került 
átcsoportosításra. . 

A fentiek mellett a fejezeten belüli átcsoportosítás (átadás-átvételek) keretében az 
SZC-k átszervezésével, átalakításával kapcsolatosan, 551,4 millió forint 
többletforrás került biztosításra a 14. Egyetemek, főiskolák cím javára, így a SZC-
k előirányzata ezen összeggel csökkent az alábbiak szerint: 

≡ a BVHSZC megszűnésével összefüggésben a Bókay János Szakgimnázium, 
a Raoul Wallenberg Szakgimnázium, a Semmelweis Ignác Szakgimnázium 
átadásra került a BVHSZC-től az SE részére 450,8 millió forint, 

≡ Az SZC-k részéről átadásra kerülő tagintézményekkel összefüggésben az SE 
forráshiányt jelzett, amely forrás biztosítását a szakterület 100,6 millió forint 
összegben a Székesfehérvári, valamint a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
költségvetésében megtakarított forrás terhére javasolta biztosítani, úgy, 
hogy a Székesfehérvári Szakképzési Centrumtól az SE részére 80,0 millió 
forint, a Szekszárdi Szakképzési Centrumtól az SE részére 20,6 millió forint 
előirányzat került átcsoportosításra. 

A fejezeten belüli átcsoportosítás (átadás-átvételek) keretében továbbá a 
szakterület ITM által alapított és a Nemzeti Vasúti Pályaműködtető Zrt. név- és 
tevékenység módosításával (mely 2019. február 22-én került bejegyzésre) 
létrehozott Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (a továbbiakban: IKK) működéséhez 100,0 millió forint 
összeget javasolt biztosítani. Emiatt a Győri Szakképzési Centrumtól (Győri 
Szolgáltatási Szakképzési Centrum) 40,0 millió forint, a Budapesti Gazdasági 
Szakképzési Centrumtól 66,0 millió forint került átcsoportosításra fejezeti 
kezelésű előirányzat (gazdasági társaságok) javára. 

A fejezetek közötti átcsoportosítás keretében (PM-ITM) megállapodás alapján a 
2018/2019. tanévi Országos Szakmai Tanulmányi Verseny döntőjének 
megrendezéséhez szükséges forrás átrendezése következtében a 08. cím 
előirányzata 11,3 millió forinttal nőtt. 

Az Ávr. szerinti többletbevétellel 1885,1 millió forinttal nőtt. Az SZC-k 2019. évi 
működési bevételi előirányzatának túlteljesítése elsősorban a felnőttképzési 
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tevékenységük végzéséből származik, melyet a Kormányhivatalok Foglalkoztatási 
Főosztályaival kötött együttműködési megállapodás alapján látnak el. A 
felnőttképzési tanfolyamokhoz kapcsolódó kiadásaikat jellemzően saját 
költségvetésükből előlegezik meg, és a tevékenység elvégzését követően 
számlázzák ki annak költségét a Kormányhivatal felé, aki azt utólag téríti meg 
részükre. A működési többletbevételek indoka volt továbbá bérleti díj bevétel, 
tárgyi eszköz értékesítése, egyéb képzésekkel kapcsolatos bevételek, közvetített 
szolgáltatások ellenértéke, ellátási díjak, kiszámlázott általános forgalmi adó, 
biztosító által fizetett kártérítés, tanműhely tevékenységével kapcsolatos 
szolgáltatások ellenértéke és egyéb működési bevétel. 

‒ Intézményi hatáskörben az előirányzat:  

= a 2018. évi költségvetési-maradvány felhasználásával 41 699,2 millió forinttal 
nőtt, 

= a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 50 365,2 millió 
forinttal nőtt. 

Az SZC-k személyi juttatásának eredeti előirányzata 103 750,1 millió forint, a módosított 
előirányzata 118 827,7 millió forint, melyből 113 886,6 millió forint került kifizetésre 2019. 
évben. A személyi juttatások 81%-át a törvény szerinti illetmények, munkabérek teszik ki, 
míg a foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 9222,5 millió forintban realizálódtak. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti előirányzat 
20 407,0 millió forint volt, mely év közben – nagyrészt a személyi juttatások előirányzatának 
módosításával összhangban – mindösszesen 3027,3 millió forinttal emelkedett. A tárgyévben 
ténylegesen kifizetett munkaadói járulékok összege 22 369,2 millió forintot tett ki. A 
kiadások a módosított előirányzathoz képest 95,5%-ban teljesültek. Az SZC-k a 2019. évben 
is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek. 

A dologi kiadások volumenére az intézmények szakmai feladatellátásához, üzemeltetéséhez 
és fenntartásához kapcsolódó kiadások, felnőttképzési és felnőttoktatási tevékenység ellátása, 
valamint az említett fenntartóváltások, illetve a gyakorlati oktatáshoz szükséges anyagigény 
voltak hatással. Az SZC-knél a 2019. évben 37 899,8 millió forintot fordítottak erre a célra a 
tervezett 25 146,7 millió forinttal szemben.  

A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzésre 6031,4 millió forintot (15,9%), a 
kommunikációs szolgáltatásokra 722,3 millió forintot (1,9%) a szolgáltatási kiadásokra 
23 532,1 millió forintot (62,1%), a kiküldetések, reklám- és propagandakiadásokra 
674,0 millió forintot (1,8%), míg a különféle befizetések és egyéb dologi kiadásokra 
6940,0 millió forintot (18,3%) költöttek az SZC-k. 

A 2019. évben az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat 4711,3 millió forint összegben 
teljesült, szemben a 862,1 millió forint eredeti, illetve az 5587,3 millió forint módosított 
előirányzattal. Az SZC-k tagintézményeiben tanuló szakközépiskolai tanulók több forrásból 
(Nemzeti Tehetség Program, NFA Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíj és Szakképzési 
Hídprogram, „Határtalanul! program”) tanulmányi ösztöndíjban részesülnek. A Szabóky 
Adolf Szakképzési Ösztöndíj és az ezzel összefüggésben felmerült költségek támogatása 
3982,8 millió forint, a szakképzésről szóló törvény 24/A. § (6) bekezdése alapján a 
Szakképzési Hídprogramban részt vevő tanuló részére ösztöndíj formájában nyújtott 
támogatásra, és a pedagógus pótlék biztosítása 314,7 millió forint, a központi keret terhére 
nyújtott támogatás (egyedi döntés) 384,1 millió forint, a szakképzésért és felnőttképzésért 
felelős miniszter által fenntartott szakképző iskolák fejlesztésére, beruházási és felújítási célú 
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támogatása (egyedi döntés) 8479,7 millió forint, míg az állami fenntartású szakképző iskolák 
működési költségéhez való hozzájárulás 1256, 0 millió forint összegben valósult meg.  

Az egyéb működési célú kiadások és az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata nem 
került megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az 
előirányzat, előbbi 3740,3 millió forintra, utóbbi pedig 987,6 millió forintra. Az egyéb 
működési célú kiadások előirányzaton 3707,9 millió forint, míg az egyéb felhalmozási célú 
kiadások előirányzaton 973,3 millió forint teljesült.  

Az egyéb működési célú kiadások jelentős részét 70,1%-át az egyéb működési célú 
támogatások államháztartáson belülre 2599,5 millió forint összege teszi ki, melyből 2179,2 
millió forint központi költségvetési szerveknek került kifizetésre. Az egyéb felhalmozási célú 
kiadások 99,5%-át az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre kifizetett 
összeg teszi ki, mely 968,2 millió forint összegben realizálódott. Mind a működési, mind a 
felhalmozási célú támogatásokon szerepeltetett összegek az elszámolások során keletkezett fel 
nem használt támogatások visszautalásából adódik (pl. NFA Szabóky Adolf Szakképzési 
Ösztöndíj és Szakképzési Hídprogram, „Határtalanul! program”, Nemzeti Tehetség Program). 

A 2019. évi elemi költségvetésben az előző évhez hasonlóan csekély mértékű beruházási és 
felújítási keret került megtervezésre az SZC-k részére. A beruházási kiadások eredeti 
előirányzata 187,8 millió forint, a módosított előirányzata 19 464,8 millió forint, amelyből 
10 514,0 millió forint került kifizetésre a 2019. évben.  

A beruházási kiadások pályázatokhoz köthető immateriális javak (szoftver beszerzése), 
oktatáshoz, ezen belül felnőttoktatáshoz, felnőttképzéshez kapcsolódó eszközök pótlásához, 
informatikai eszközpark (számítógép, nootebook, projektor, nyomtató, fénymásoló) 
beszerzéséhez, valamint berendezések (kollégiumi bútorok) és felszerelések beszerzéséhez 
nyújtott fedezetet. A 2019. évben a jelentősebb összegű beruházások az alábbiak voltak: 

‒ a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrumnál – 2134,9 millió forint összegben: 
Vegyipari ÁKK kialakítása és két 2018-ban megkezdett európai uniós pályázat 
2020. évi befejezése, 

‒ a Szolnoki Szakképzési Centrumnál – 680,7 millió forint összegben: a szakképzés tárgyi 
eszközeinek fejlesztését több területen folytatták, jellemzően a GINOP 6.2.3. „Közelebb 
az iskolához – közelebb az élethez” című átfogó intézményfejlesztési projekt keretében 
tárgyi eszközök beszerzése történt. Továbbá 3 tagintézménynél épülettel kapcsolatos 
beruházást végeztek, pl. fatároló helyiség kialakítása, 

‒ a Debreceni Szakképzési Centrumnál – 581,1 millió forint összegben: 2019-ben a 
GINOP-6.2.3-17-2017-00032 azonosítószámú ”Átfogó fejlesztés a Debreceni 
Szakképzési Centrumban” című pályázat terhére a pályázatban vállalt beszerzések nagy 
része megvalósult, illetve a nappali, a felnőttoktatás, felnőttképzés szakmai munkájához 
szükséges eszközök további beszerzése és pótlása valósult meg, 

‒ a Kecskeméti Szakképzési Centrumnál – 431,3 millió forint összegbe: GINOP 6.2.3., Új 
utakon a Kecskeméti Szakképzési Centrum támogatásából digitális közösségi alkotó 
labor kialakítása és eszközeinek beszerzése és 6.1.3. Nyelvi projekt keretében nyelvi 
labor kialakítása történt, 

‒ a Győri Szakképzési Centrumnál – 361,6 millió forint összegben: 5 GINOP pályázat 
keretében tárgyi eszközök beszerzése, digitális közösségi alkotó labor kialakítása 
realizálódott. 

A felújítási kiadások eredeti előirányzata 47,6 millió forint, a módosított előirányzat 
28 398,0 millió forint, amelyből 7638,5 millió forint összegben realizálódott a teljesítés. 
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Az SZC-k fejújítási kiadásait jellemzően az intézményekben elvégzett ingatlan felújítások, 
épület energetikai felújítások, valamint épületben elvégzett karbantartások (pl.: vizesblokk 
felújítás, nyílászáró csere) teszik ki. A 2019. évben a jelentősebb összegű felújítások az 
alábbiak voltak: 

‒ a Miskolci Szakképzési Centrum esetében 430,4 millió forint: KEHOP-5.2.2-16-2016 
energetikai felújítás keretében 43,7 millió forint kifizetés történt, az NSZFH-tól kapott 
támogatás terhére (NFA alapból): 109,5 millió forint, a Központi munkaszervezet 
épületének felújítására 46,0 millió forint, a bejárati és beltéri ajtók cseréjére 20,3 millió 
forint, két tagintézményben vizesblokkok felújítása 37,9 millió forint összegben valósult 
meg, a felnőttképzési bevétel terhére, valamint saját forrásból még több kisebb felújítási 
munkálatokat végeztek 82,2 millió forint összegben, többek között a sportpadló 
lerakása, részleges tetőszigetelés, kozmetikai műhely kialakítása, valamint a felújítási 
célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó összege 90,8 millió forint kiadást 
jelentett az SZC-nek. 

‒ a Debreceni Szakképzési Centrum esetében 336,6 millió forint: az előző évi maradvány 
része volt 216,6 millió forint, amelyet a KEHOP-5.2.2-16-2016-00074 azonosítószámú 
pályázat megvalósítására kapott az intézmény. A Debreceni Szakképzési Centrum 
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája energetikai 
felújítása megkezdődött, melyből résszámlák kifizetésre került sor. Az új tervek alapján 
a közbeszerzési eljárást követően a felújítás várhatóan 2020-ban befejeződik. Továbbá a 
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján 
117,8 millió forint összegű energiakorszerűsítést végzett az intézmény közösen a 
Debreceni Szakképzési Centrum Beregszászi Pál Szakgimnázium és Szakközépiskolája 
intézményben, 

‒ a Kecskeméti Szakképzési Centrum esetében 244,5 millió forint: NFA támogatásból 
nyílászáró csere történt a Széchenyi István Idegenfogalmi Szakközépiskola és 
Szakgimnáziumban (146,7 millió forint), valamint vizesblokk felújítás történt több 
tagintézményben, 

‒ a Győri Szakképzési Centrum esetében 173,0 millió forint került felhasználásra: 
burkolat felújításra, a Jedlik Kollégium felújítására KEHOP-5.2.10-16-2018 pályázat 
keretében, vizesblokk felújítására, tetőcserére és gázkazán cserére a Bercsényi Miklós 
Szakközépiskolában. 

 

5. Bevételek alakulása 

Összességében az SZC-k költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 2463,0 millió forint 
összegű előirányzathoz képest 54 713,3 millió forintra módosult év közben. 2019. év végéig 
összesen 54 836,4 millió forint teljesült a költségvetési bevételek előirányzaton. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről és a felhalmozási célú támogatások 
államháztartáson belülről előirányzata nem került megtervezésre az eredeti költségvetésben, 
év közben azonban, előbbi 29 529,7 millió forintra, utóbbi pedig 19 186,4 millió forintra 
növekedett, amely elsősorban a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének 
normatív támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendeletben meghatározott felnőttoktatási 
támogatásból adódik. A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzaton 
29 517,8 millió forint, míg a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 
előirányzaton 19 185,8 millió forint összegben teljesült. 
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Az SZC-k működési bevételek előirányzata a 2463,0 millió forint eredeti előirányzathoz 
képest 1891,2 millió forinttal nőtt, mely 4490,1 millió forint összegben teljesült. Az SZC-k 
2019. évi működési bevételi előirányzatának túlteljesítése jellemzően a felnőttképzési 
tevékenység végzéséből származik, amelyek keretében az SZC-k a Kormányhivatal 
Foglalkoztatási Főosztályával kötött együttműködési megállapodások alapján munkanélküliek 
és közfoglalkoztatottak részére OKJ-s és egyéb képzéseket látnak el. A felhalmozási 
bevételek előirányzaton nem történt tervezés a 2019. évben, év közben azonban az előirányzat 
1,1 millió forinttal nőtt, majd 2,3 millió forintban teljesült az előirányzat.  

A működési célú és a felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata nem került 
megtervezésre az eredeti költségvetésben, év közben azonban növekedett az előirányzat, 
előbbi 1599,4 millió forintra, utóbbi pedig 42,4 millió forintra. A működési célú átvett 
pénzeszközök előirányzaton 1597,9 millió forint, míg a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
előirányzaton 42,4 millió forint teljesült.  

A költségvetési támogatás 2019. évi eredeti előirányzata 147 938,3 millió forintban került 
meghatározásra, mely az év során 148 385,1 millió forintra módosult.  

Az előző évi maradvány igénybevételeként 41 699,2 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 

A 2019. évben 43 219,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből az 
alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 42 460,8 
millió forint, az alaptevékenység kötelezettségvállalással nem terhelt maradványának összege 
758,6 millió forint. A vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa 0,5 millió forint.  

 

6. Vagyoni helyzet 

Az SZC-k mérleg főösszege 187 617,5 millió forint, szemben az előző év 177 056,8,6 millió 
forint összegével, ami 10 560,7 millió forint növekedést jelent. 

A befektetett eszközök nettó állománya 8475,6 millió forinttal nőtt, ami 6,3%-os növekedés a 
2018. évhez képest. A pénzeszközök értéke 41 004,3 millió forintról 42 579,1 millió forintra 
nőtt. Az intézmények követelés állománya 33,6 millió forinttal nőtt a 2018. évhez képest. Az 
aktív időbeli elhatárolások értéke csökkent, összesen 101,8 millió forinttal. Az egyéb sajátos 
eszköz oldali elszámolások állománya nőtt, 270,9 millió forintról 708,1 millió forintra. Az 
intézmények saját tőkéje a 2018. évhez képest 8623,8 millió forinttal nőtt. Az intézmények 
kötelezettség állománya 2935,8 millió forintról 1412,6 millió forintra csökkent. A passzív 
időbeli elhatárolások értéke 35 775,8 millió forintról 39 235,9 millió forintra nőtt az előző 
évhez képest. 

 

7. Egyéb információk 

2019. évben az SZC-k: 

− közül a Székesfehérvári SZC végzett vállalkozási tevékenységet, amelynek keretében 
Tanboltot üzemeltetett. 

− költségvetésből kiszervezett tevékenység nem volt, 

− kiemelt nagyberuházás nem történt, 

− állampapírokkal nem rendelkeznek, 

− nem láttak el vagyonkezelői felügyeletet.  
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09. cím Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 

Törzskönyvi azonosító szám: 311740 

Honlap: https://www.sztnh.gov.hu/hu 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: SZTNH) a gazdaság, a tudomány és 
a kultúra szellemi értékeinek az oltalmáért, a szellemi tulajdon védelméért felelős országos 
hatáskörű kormányzati főhivatal. A hivatal feladat- és hatásköre a találmányok szabadalmi 
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény (Szt.) XIV/C. fejezetének 115/D-115/L. §-ai 
alapján kiterjed az iparjogvédelem és a szerzői jog területére, valamint a kutatás-fejlesztési 
tevékenységek minősítésére, továbbá 2017-től a korai fázisú vállalkozások és a korai fázisú 
vállalkozásokat támogató vállalkozások nyilvántartásba vétele iránti eljárásra.  

A hivatal hatósági feladatait az elmúlt év folyamán a felügyeleti szerv által jóváhagyott, 2019. 
évi munkatervben foglaltaknak megfelelően, a nemzetközi és hazai előírásokkal összhangban 
látta el. Szakmai tevékenységét stratégiai szemlélet jellemezte, a munkavégzés magas 
minőségéről a független szervezet által végzett ISO-audit, valamint a partnerek visszajelzései 
tanúskodtak. 

Az SZTNH szervezeti és költségvetési keretein belül a korábbi évekhez hasonlóan a 
következő szakterületi tevékenységet ellátó testületek (is) működtek: Magyar Formatervezési 
Tanács, Hamisítás Elleni Nemzeti Testület, Iparjogvédelmi Szakértői Testület, Szerzői Jogi 
Szakértő Testület, valamint Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság. 

A SZTNH által meghozott intézkedések száma 2019-ben is meghaladta a százezret, a 
benyújtott és iktatott hatósági ügyiratok száma pedig a 42 ezret. Az SZTNH ellátta az 
oltalmak megadását és lajstromozását követően az ún. lajstromvezetéssel kapcsolatos 
feladatokat több mint 31 ezer Magyarországon hatályos szabadalom, 54 ezer nemzeti védjegy, 
3,3 ezer formatervezésiminta-oltalom és több mint 800 használatiminta-oltalom tekintetében. 
Az SZTNH-hoz 2019-ben összesen 146 kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése iránti 
beadvány érkezett. Ebből 52 volt az előzetes projektminősítési kérelmek száma továbbá 91 
szakértői véleménykérés került benyújtásra. 2019-ben a lezárt K+F minősítési ügyek 85,5%-
ában az SZTNH megerősítette a projekt K+F tartalmát, 13%-uk esetében nem igazolta a K+F 
tartalmat és a projektek 1,5%-a csak részben minősült K+F-nek. 2019-ben 2 korai fázisú 
vállalkozás kezdeményezte a nyilvántartásba vételét az SZTNH-nál. Az erről szóló 
határozatok kiadásra kerültek. Korai fázisú vállalkozást támogató vállalkozás nem 
kezdeményezte a hivatalos nyilvántartásba történő felvételét. A szellemivagyon-diagnózis 
szolgáltatással kapcsolatos menedzsment feladatokat az ügyfélszolgálat fogja össze. A 
szellemivagyon-diagnózis testre szabottan nyújt tanácsot az innovatív vállalkozások számára 
szellemi vagyonuk jogi védelmének lehetőségeiről. 2019 során 5 kérelem érkezett, amelyek 
közül 3 jelentés már elkészült, 2 jelentés pedig folyamatban van. A hivatal emellett sokrétű 
szolgáltatást, tudatosságnövelő, információs és oktató programokat kínált 2019-ben is, 
amelynek keretében 16 megyei kereskedelmi és iparkamarával tartott fenn információs 
pontot, valamint 6 vidéki felsőoktatási intézményhez kapcsolódó PATLIB-központtal és 16 
felsőoktatási intézménnyel volt hatályos együttműködési megállapodása. A hivatal által 
szervezett alap-, közép- és felsőfokú iparjogvédelmi, valamint az alap- és középfokú szerzői 
jogi tanfolyamok, továbbá a különböző szervezetek számára tartott céltanfolyamok az 
ismeretátadás és tudatosságnövelés fontos hazai fórumai. Önálló tantárgyként 9 felsőoktatási 
intézmény 12 karán került sor szellemitulajdon-védelmi képzésre, ezen kívül 8 egyetemen 
folyik más tantárgyakhoz kapcsolódva szellemitulajdon-védelmi ismeretek oktatása. A 
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hivatali együttműködésben megvalósított szellemitulajdon-védelmi képzések összesített 
óraszáma 2019-ben 632 volt, a képzésben résztvevők száma pedig 2155 fő. 

 

2. Az előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

millió forintban egy tizedessel   

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat
* 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény** 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 465,1 3 758,6 3 758,6 5 558,6 4 832,7 108,2% 86,9% 

  ebből: személyi juttatás 1 663,7 1 582,3 1 582,3 2 372,3 2 046,7 123,0% 86,3% 

Bevétel 4 140,5 3 758,1 3 758,1 4 303,3 4 303,3 103,9% 100,0% 

Támogatás 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 71,4% 100,0% 

Előző év költségvetési 
maradványának 
igénybevétele 

1 578,7 0,0 0,0 1 254,8 1 254,8 79,5% 100,0% 

Létszám (fő)  210 196 – – 177 84,3% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti eredeti 
előirányzat 

3 758,6 3 758,1 0,5 1 582,3 196 

Módosítások jogcímenként            
I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
II. Kormány hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
PM/1618-2/2019. iktatószámú intézkedés 
- a Kit. 289. § (2) bekezdése szerinti 
szabadságmegváltás finanszírozása  

86,2 0,0 86,2 72,1   

PM/1618-5/2019. iktatószámú intézkedés 
- a 2018. évi CXXV. törvény szerinti 
szabadságmegváltás elszámolása 

-86,2 0,0 -86,2 -72,1   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 536,1 536,1 0,0 554,2 0 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 
szerinti többletbevétel 

536,1 536,1 0,0 554,2   

IV. Intézményi hatáskörben 1 263,9 1 263,9 0,0 235,8 0 
Bevétel   9,1 9,1 0,0  0,0    
Előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -0,6   
2018. évi maradvány igénybevétele 1 254,8 1 254,8 0,0 236,4   
2019. évi módosított előirányzat 5 558,6 5 558,1 0,5 2 372,3 177 

 

Az SZTNH 2019. évi módosított előirányzat szerinti kiadási főösszege 5558,6 millió forint 
volt. amely 1800,0 millió forinttal haladta meg az eredeti előirányzatot. A módosított kiadási 
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előirányzat összegét az eredeti előirányzaton felül a többletbevétel, a működési célú 
támogatások, a költségvetési támogatások, valamint – legnagyobb módosító tételként – az 
előző évi maradvány elszámolása tette ki. 

 

3. Létszám 

Az SZTNH engedélyezett álláshelyeinek száma 189 volt az év elejétől (amelyből 179 darab 
alapálláshely, míg további 10 központosított álláshely), munkajogi záró létszáma 190 fő, míg 
az éves átlagos statisztikai állományi létszám 177 fő volt, amelyből az egyéb bérrendszerben 
foglalkoztatottak száma 11 fő. 

 

4. Kiadások alakulása 

Kiadási oldalon az 5558,6 millió forint módosított előirányzat 86,9%-a került felhasználásra. 
Az SZTNH 2019. évi teljesített kiadási főösszege 4832,7 millió forint volt. A teljesített 
kiadások legnagyobb részét a személyi jellegű kiadások (2046,7 millió forint, 42,4%), 
valamint a dologi kiadások (1464,0 millió forint, 30,3%) adták. A 2019. évi költségvetésről 
szóló törvényben 111,0 millió forint költségvetési befizetési kötelezettség került előírásra az 
SZTNH részére, amelyet maradéktalanul teljesített. 

2019. évben a kiadási oldalon kormány hatáskörű előirányzat módosítás nem történt, 
felügyeleti szervi hatáskörben 536,1 millió forint összegű, míg intézményi hatáskörben 
1263,9 millió forint összegű előirányzat-módosítás történt. Az év során az összesen 
1800,0 millió forint összegű előirányzat-módosításokra az alábbiak szerint került sor: 

− 2018. évi előirányzat-maradvány felhasználása vonatkozásában 1254,8 millió forint 
került előirányzatosításra; 

− intézményi hatáskörben 9,1 millió forint előirányzat-módosításra került sor, amelyből, 
1,1 millió forint felhalmozási célú visszatérítendő (lakás) kölcsönhöz, 8,0 millió forint – 
államháztartáson belül visszatérített – külföldi vonatkozású ügyletekhez, illetve 
Nemzetközi szervezetektől kapott vissza nem térítendő támogatáshoz kapcsolódik; 

− felügyeleti szervi hatáskörben a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel összegével nőtt az előirányzat (536,1 millió forint). 

Az SZTNH kiadásainak másik leglényegesebb csoportja, a dologi kiadások 1464,0 millió 
forint összege. A dologi kiadások módosított előirányzatának 91,4%-a teljesült. A dologi 
kiadások 43,0%-át, mintegy 494,0 millió forintot az SZTNH informatikai rendszereihez 
kapcsolódó szoftverkövetések, informatikai szakértői szolgáltatások és azok általános 
forgalmi adó tartalma adják. Az ÁFA kiadások teljesítése adta a dologi kiadások második 
legnagyobb kiadási csoportját, 19,0%-ot 2019-ben. Működési célú előzetesen felszámított 
általános forgalmi adó teljesítése 249,4 millió forint volt, míg a fizetendő általános forgalmi 
adó teljesítése 29,4 millió forint volt. További 188,4 millió forintot (13,0%) fordított az 
SZTNH szakmai tevékenységet támogató szolgáltatások (iparjogvédelmi távoktatás és 
szaktanácsadás) igénybevételére. Az SZTNH ingatlan üzemeltetéséhez kapcsolódó kiadások 
(közüzemi díjak, bérleti és lízing díjak, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások) teljesítése 
161,5 millió forintot (11%) tettek ki. A fennmaradó mintegy 341,2 millió forintot a külföldi 
kiküldetések kiadásai, reklám és PR kiadások, valamint olyan egyéb szolgáltatások 
teljesítésére fordították, mint például a szállítás, takarítás, portaszolgálat, postai és pénzügyi 
szolgáltatások. 

A dologi kiadások mellett jelentős összegben jelentkeztek az egyéb működési célú kiadások 

2604



is, amelyek teljesülése 267,4 millió forint volt, ami az előirányzat 99,5%-os teljesülését 
mutatja. 

A felhalmozási kiadások eredeti előirányzata 223,6 millió forint volt a 2019. évre. Tekintettel 
az SZTNH bevételeinek évközi növekedésére és a 2017. évi tartalék felhasználására, jelentős 
összegű felhalmozási előirányzat módosítás (553,7 millió forint) végrehajtására nyílt 
lehetőség. 

A beruházási kiadások módosított előirányzata 717,0 millió forint volt, amely 539,1 millió 
forintban, 75,2%-ban teljesült. A felújítások módosított előirányzatát 60,2 millió forint volt, 
melyből 45,5 millió forintot költött el, így az előirányzat 75,6%-ban teljesült.  

 

5. Bevételek alakulása 

Az SZTNH 2019. évi költségvetési bevétele a 3758,1 millió forint eredeti és 4303,3 millió 
forint módosított előirányzat mellett 4303,3 millió forintban teljesült. Ezen összegek további 
0,5 millió forint központi bérkompenzációs, valamint garantált bérminimum biztosítását célzó 
támogatással és 1254,8 millió forint maradvány-igénybevételi összeggel egészültek ki. A 
teljesült összbevétel nagy része a közhatalmi bevételek 4086,8 millió forintos (95,0%) 
összegéből adódik, kisebb részét pedig a működési bevételek 171,0 millió forintos (4,0%), a 
működési célú átvett pénzeszközök 39,9 millió forintos (0,9%) és az egyéb tételek 5,6 millió 
forintos (0,1%) összege adja. 

A közhatalmi bevételek 9 féle szellemi tulajdonvédelmi kategóriára (köztük a szabadalomra, a 
védjegyekre, a szerzői jogi hatósági tevékenységre) tagolódnak, azok kapcsán a hivatal 150 
féle jogcímet és évi mintegy 42 ezer darab befizetési tételt kezel. A fejlett nemzetgazdaságok 
iparjogvédelmi rendszereinek megfelelően a beérkező díjak legtöbbje – különösen, de nem 
kizárólag a bevételek tekintélyes részét adó oltalom-fenntartási díjak – nem adók módjára 
behajtható, és nem egy adott tárgynapon esedékessé (behajthatóvá) váló követeléseken alapul. 
A 4086,8 millió forintnyi közhatalmi bevétel mintegy háromnegyede (75,2%-a) a legnagyobb 
iparjogvédelmi jogintézményekhez kapcsolódó, azaz a kiegészítő oltalmi tanúsítvánnyal 
egybeszámított szabadalmi szakterületi díjbevételekből, körülbelül egyötöde (19,9%-a) a 
védjegyoltalmakból, 2,7%-a szerzői jogi szakterületről és 2,2% egyéb hatósági területek 
díjbevételéből származott. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti előirányzata nem 
került megtervezésre, év közben azonban az előirányzat módosult 3,2 millió forinttal. Az 
SZTNH működési bevételek eredeti előirányzata (209,3 millió forint) év közben felügyeleti 
szervi hatáskörben csökkent 38,3 millió forinttal, mely 100%-ban teljesült. A 2019. évi 
költségvetés keretében felhalmozási bevétel nem került tervezésre, de év közben az egyéb 
tárgyi eszközök értékesítése előirányzat módosult 1,3 millió forinttal. A működési célú átvett 
pénzeszközök 2019. évi eredeti előirányzata 35,1 millió forint volt, amely év közben 
39,9 millió forintra módosult. Ezzel szemben a felhalmozási célú átvett pénzeszközök 
előirányzat eredetileg nem került megtervezésre, de a 2019. év során 1,1 millió forinttal nőtt 
az előirányzat. 

A költségvetési támogatás 2019. évi eredeti előirányzata 0,5 millió forint volt és az év során 
nem változott az előirányzat. A költségvetési támogatás módosított előirányzata 100%-ban 
teljesült. 

Az előző évi maradvány igénybevételeként 1254,8 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 
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Az SZTNH a 2019. évi gazdálkodását 725,9 millió forint előirányzat-maradvánnyal zárta. A 
maradvány összegből 502,7 millió forint a kötelezettségvállalással terhelt maradvány, 
223,2 millió forint a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege. 

 

6. Vagyoni helyzet 

2019-ben az SZTNH összkiadásainak 12,1%-át fordította felhalmozási kiadásként a szellemi 
tulajdonvédelmi nemzeti hatóságoktól nemzetközi szinten elvárt infrastruktúra fejlesztésére. 
Az SZTNH eszközállományában (vagyonában) az összes növekedés és csökkenés hatására az 
értéknövekedés 373,4 millió forint volt, amely a 2018. évi növekedésnek – 219,9 millió forint 
– valamivel több, mint a másfélszeresét jelenti. Az 574,1 millió forintos összes 
állományemelkedéssel szemben 200,6 millió forintos csökkenés állt szemben. Az 
immateriális javak 176,3 millió forintos állományváltozása volt a legnagyobb az informatikai 
eszközberuházások növekedésének köszönhetően. A változás az ingatlanok esetében 
32,5 millió forint, a gépek, berendezések, felszerelések és járművek állománynak változása 
pedig 167,62 millió forint volt. 

Az SZTNH-nak 2019. december 31-én összesen 16,9 millió forint értékű követelésállománya 
volt. Az előző évihez képest (26,3 millió forint) ez mintegy 35,8%-os csökkenést mutat. A 
költségvetési évben esedékes követelések összege 2,5 millió forint (szolgáltatás, kiszámlázott 
ÁFA), mely az előző évihez képest 79,2%-os csökkenést mutat. Az SZTNH költségvetési évet 
követően esedékes működési bevételre szóló követelésállománya 8,0 millió forint, amely az 
előző évihez képest 91,9%-kal csökkent. A követelésjellegű sajátos elszámolások év végi 
állománya 12,3 millió forint volt, amely a tavalyihoz képest 124,6%-kal nőtt. Összességében 
megállapítható, hogy a hivatal kintlévőségei folyamatosan csökkentek, bevételei rendszeresen 
és az iparjogvédelmi jogintézményekhez kötődő bevételkezelés módjának köszönhetően 
folyamatosan elszámolásra kerültek. A 2019. évben a hivatal nyilvántartásában sem kétes 
követelés, sem behajthatatlan követelés nem szerepelt. 

 

7. Egyéb információk 

2019. évben az SZTNH: 

‒ vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

‒ költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, 

‒ kiemelt nagyberuházás nem történt, 

‒ állampapírokkal nem rendelkezik, 

‒ nem látott el tulajdonosi joggyakorlást. 
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11. cím Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

Törzskönyvi azonosító száma: 598316 

Honlap címe: www.kifu.gov.hu 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) a Kormányzati 
Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet alapján végzi 
tevékenységét. A KIFÜ alaptevékenysége körében, az egyes hazai finanszírozású, valamint az 
európai uniós társfinanszírozású, különösen informatikai tárgyú kiemelt ágazati fejlesztési 
projektek – a nemzetbiztonsági és honvédelmi feladatok támogatása érdekében végzett 
fejlesztések kivételével – központosított tervezése és lebonyolítása érdekében: 

− az európai uniós vagy hazai forrásból megvalósuló projektekben projektgazdaként, 
konzorciumvezetőként, illetve a projektgazda vagy a konzorciumvezető kérésére 
konzorciumi tagként vagy más, nem kedvezményezetti szerepkörben vesz részt. 

− a kormány döntése alapján, vagy az ágazati miniszterek vagy az érintett költségvetési 
szervek felkérésére közreműködik a költségvetési vagy európai uniós forrásból 
finanszírozott egyes ágazati infokommunikációs tartalmú fejlesztések, projektek 
megtervezésében és megvalósításában; 

− megállapodás alapján projektmenedzsment-módszertan szolgáltatásokat nyújt más 
közigazgatási szervek részére; 

− ellátja az állami felügyelő mérnöki feladatokat azokban az infokommunikációs tartalmú 
projektekben, amelyekben a támogatási források felhasználásának elsősorban műszaki 
szempontból való ellenőrzésére felügyelő mérnök kerül kirendelésre;  

− az alaptevékenységhez kapcsolódóan képzési, valamint az információs társadalom 
fejlesztésével kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez; 

− a megvalósítani tervezett projekteknél a KIFÜ önállóan vagy amennyiben a KIFÜ a 
konzorciumvezető, a projektek eredményeként megvalósuló informatikai fejlesztések 
használóival, hasznosítóival (a továbbiakban: befogadó intézmények) együtt a 
közreműködő szervezettel kötendő támogatási szerződéssel, az EU-s és más nemzetközi 
támogatások elnyeréséhez szükséges pályázattal vagy a kormány részére készített 
előterjesztéssel gondoskodik a fejlesztésekhez szükséges forrás megszerzéséről; 

− konzorciumi formában megvalósított projekteknél, mint konzorciumvezető (kivételes 
esetben, mint konzorciumi tag) lát el projektmenedzsment feladatokat; 

− központi költségvetési szervek informatikai fejlesztéseinél külön megállapodás esetén 
ellátja a projektgazdai feladatköröket; 

− a KIFÜ az európai uniós forrásból társfinanszírozott projektekhez kapcsolódó 
rendszerek fenntartásában, üzemeltetésében – ha jogszabály ettől eltérően nem 
rendelkezik – a befogadó intézményekkel kötött megállapodásban foglaltak szerint 
vehet részt. Befogadó intézmény hiányában a projektekhez kapcsolódó rendszerek 
fenntartását, üzemeltetését a KIFÜ végzi; 

− ellátja a felsőoktatási és köznevelési intézmények, kutató-fejlesztő helyek, 
közgyűjtemények és egyéb oktatási, tudományos és kulturális szervezetek (a 
továbbiakban: intézményi kör) információs infrastruktúrájának [felsőoktatási és kutatási 
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adathálózat (HBONE gerinchálózat), köznevelési adathálózat (Sulinet), oktatási 
alapszolgáltatások, elosztott számítási és adattárolási központok, az ezekre épülő 
oktatási célú multimédiaszolgáltatások, valamint az oktatási felhasználói azonosítási 
szövetségek (eduID)] összehangolt fejlesztését és működteti azokat; 

− európai társszervezetekkel együttműködésben biztosítja az intézményi kör számára a 
nemzetközi adathálózati kapcsolatot, az arra épülő felsőoktatási-kutatási 
alapszolgáltatásokat, valamint biztosítja mindezek működésének szervezeti hátterét; 

− a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat számára nemzetközi internet kijáratot biztosít; 

− gondoskodik a közös európai kutatóhálózat fejlesztési eredményének széles körű hazai 
elterjesztéséről az intézményi körben; 

− együttműködik a nemzetközi és hazai kutatóhálózati szervezetekkel (National Research 
and Education Network, NREN), a nemzetközi kapcsolatokban koordinálja a magyar 
részvételt; 

− biztosítja Európa kutatóhálózatának egyik meghatározó, közép-kelet-európai regionális 
elosztó központját. 

 

2. Előirányzatok alakulása  

Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 21 053,5 5 613,8 5 613,8 53 742,0 46 534,5 220,7% 86,6% 

 ebből: személyi 
juttatás 

2 477,1 1 269,2 1 269,2 4 768,2 3 136,3 124,6% 65,8% 

Bevétel 11 031,7 474,0 474,0 9 362,8 9 362,7 84,9% 100,0% 

Támogatás 14 997,0 5 139,8 5 139,8 19 075,9 19 075,9 127,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

20 328,2 – 0,0 25 303,3 25 303,3 124,5% 100,0% 

Létszám (fő)  339,0 177,0 0,0 0,0 361,0 106,5% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 613,8 474,0 5 139,8 1 269,2 177 

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 3 538,0 0,0 3 538,0 296,2 0,0 
1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás Rendkívüli kormányzati 
intézkedések jogcímcsoport terhére (1762/2017. 
(XI. 7.) Korm. határozat által 2018. évre 
biztosítandó forrás utolsó részlete) 

3 267,3 0,0 3 267,3 296,2   

1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás Rendkívüli kormányzati 
intézkedések jogcímcsoport terhére (idősügyi 
modellprogram) 

163,5 0,0 163,5 0,0   

1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére (korábbi 
szabad maradvány ismételt igénylése - Iskolai 
WiFi, OSZK) 

79,2 0,0 79,2 0,0   

1675/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti átcsoportosítás - ME-ITM-
KIFÜ (Romániai Magyar Pedagógusok 
Szövetségének tevékenységéhez szükséges 
szoftverlicencek beszerzése érdekében(  

28,0 0,0 28,0 0,0   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 10 871,0 472,9 10 398,1 414,7 0 
Fejezeten belüli átadás költségvetési 
megállapodás alapján – a NIS végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (iskolai WiFi) 

9 188,0 0,0 9 188,0 322,8   

Fejezeten belüli átadás költségvetési 
megállapodás alapján - Infokommunikációs 
Szolg. konszolidáció fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére (Európai Uniós projekt és 
hazai finanszírozása) 

40,0 0,0 40,0 33,8   

Fejezeten belüli átadás költségvetési 
megállapodás alapján - Infokommunikációs 
Szolg. konszolidáció fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére  

1 115,7 0,0 1 115,7 25,0   

Fejezeten belüli átadás költségvetési 
megállapodás alapján – a NIS végrehajtásához 
kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű 
előirányzat terhére  

40,0 0,0 40,0 33,1   

Fejezeten belüli átcsoportosítás - ITM Igazgatás 
és KIFÜ között, a HUNOR rendszer informatikai 
üzemeltetéséhez szükséges forrás biztosítása  

14,4 0,0 14,4 0,0   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel 

472,9 472,9 0,0 0,0   

IV. Intézményi hatáskörben 33 719,2 33 719,2 0,0 2 788,1 0,0 

2018. évi maradvány igénybevétele 25 303,3 25 303,3 0,0 1 962,0   

Bevétel 8 415,9 8 415,9 0,0 957,1   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -131,0   

2019. évi módosított előirányzat 53 742,0 34 666,1 19 075,9 4 768,2 361 
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A költségvetési törvény 5613,8 millió forintban állapította meg a KIFÜ 2019. évi kiadási 
előirányzatát. A tervezett költségvetési támogatási előirányzata 5139,8 millió forint, a 
tervezett bevétele 474,0 millió forint, a létszámkerete 177 fő volt. Az 53 742,0 millió forintos 
módosított kiadási előirányzat 86,6%-ban került felhasználásra. 

A 2019. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a KIFÜ feladatellátását, működését, 
a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okirat, illetve 
Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 

 

3. Létszám 

A KIFÜ dinamikusan növekedő szervezet, a teljes munkaidős munkavállalók száma több, 
mint háromszorosára nőtt az utóbbi években. 2016. év elején 88 fővel indult a KIFÜ, 2017. év 
elején 233 fő, 2018. év végére 315 fő, 2019. év végére elérte a 361 fő teljes munkaidős 
munkavállalói létszámot a szervezet. 

 

4. Kiadások alakulása 

A Kvtv. a KIFÜ 2019. évi kiadási előirányzatát 5613,8 millió forintban határozta meg, az 
évközi változások eredményeként a 2019. évi módosított kiadási előirányzata 53 742,0 millió 
forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 3538,0 millió forinttal, 
felügyeleti szervi hatáskörben 10 871,0 millió forinttal, intézményi hatáskörben pedig 
33 719,2 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 46 534,5 millió 
forintban, a módosított előirányzathoz képest 86,6%-ban realizálódott. 

A 2019. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben 
foglalhatók össze: 

− Kormányhatáskörben az előirányzat nőtt: 

= 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 előző évi 
maradvány visszaigényléseként), a digitális oktatáshoz szükséges iskolai 
sávszélesség biztosításáról, a belső WiFi-hálózat kiépítéséről és működtetéséről 
szóló 1762/2017. (XI. 7.) Korm. határozatban megfogalmazott feladatokra 
biztosított 3267,3 millió forinttal; 

= az 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján az idősügyi modellprogram 
finanszírozása érdekében 163,5 millió forinttal; 

= az 1432/2019. (VII. 26.) Korm. határozat alapján az iskolai WiFi-hez és az 
Országos Széchenyi Könyvtárhoz kapcsolódó feladatok biztosítására 79,2 millió 
forinttal; 

= az 1675/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján fejezetek közötti átcsoportosítás 
keretében (a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének tevékenységéhez 
szükséges szoftverlicencek beszerzése érdekében) 28,0 millió forinttal. 
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− Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat nőtt a 2019. évi többletbevételek 
(472,9 millió forint) összegével, és az alábbi fejezeten belüli átcsoportosítások 
keretében (melyek esetében az irányító szerv a feladatok meghatározásával előirányzat 
átadási megállapodást kötött az intézménnyel): 

= az európai uniós és hazai forrásból megvalósuló projektek támogató rendszerének 
fenntartása érdekében a feladatellátás támogatása (40,0 millió forint) 

= a szélessávú internet fejlesztési pályázatok elektronikus befogadásának és 
műszaki értékelésének, a hálózatépítések kivitelezését támogató informatikai 
rendszer kialakításának megvalósítása érdekében (40,0 millió forint) 

= a Tisztaszoftver program keretében a köznevelés és felsőoktatás működéséhez 
szükséges jogtiszta szoftverek beszerzése (1115,7 millió forint) 

= az Iskolai sávszélesség fejlesztésekre (9188,0 millió forint) 

= az Elektronikus Hulladékgazdálkodási Rendszer (HUNOR) (14,4 millió forint) 

− Intézményi hatáskörben az előirányzat nőtt: 

= a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásával 25 303,3 millió forinttal, 

= a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 8415,9 millió 
forinttal. 

A személyi juttatások eredeti előirányzata 1269,2 millió forintban került meghatározásra, 
amely a személyi állomány finanszírozását biztosította. Év végére az előirányzat 
4768,2 millió forintra módosult, a teljesítés 3136,3 millió forint volt. A munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó 2019. évi kiadásainak teljesítésére eredetileg 
244,5 millió forint állt az intézmény rendelkezésére, mely a személyi juttatások előirányzat 
változásához kapcsolódóan – a módosítások hatására – 767,6 millió forintra módosult. A 
módosított előirányzatból 606,2 millió forint teljesült. A dologi kiadások eredeti előirányzata 
4089,7 millió forintban került meghatározásra, amely az előirányzat módosítások 
eredményeként 25 930,0 millió forintra változott. Az előirányzat 22 902,7 millió forintban 
teljesült. Egyéb működési célú kiadások előirányzat a KIFÜ 2019. évi eredeti 
költségvetésében 0,7 millió forintban került megtervezésre, mely év közben intézményi 
hatáskörű módosítás keretében 172,5 millió forintra nőtt, majd 132,5 millió forintban teljesült. 
Az intézményi beruházások eredeti előirányzata 9,7 millió forint volt. Az év közbeni 
módosítások eredményeként a módosított előirányzat 22 084,0 millió forint lett, melyből a 
teljesített összeg 19 737,0 millió forint. Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzat a KIFÜ 
2019. évi eredeti költségvetésében nem került megtervezésre, de év közben intézményi 
hatáskörű módosítás keretében 19,8 millió forinttal nőtt az előirányzat, amely 100,0%-ban 
teljesült. 

 

5. Bevételek alakulása 

A Kvtv. tervezett 474,0 millió forint eredeti költségvetési bevételi előirányzata összesen 
9362,8 millió forintra módosult (saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosításból, projektekkel, 
pályázatokkal kapcsolatos feladatok finanszírozásából, valamint a lakásépítési támogatás 
visszatérüléséből adódóan), a teljesítés pedig 9362,8 millió forint volt. A működési és 
felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatok esetén eredeti 
előirányzat nem került megtervezésre, azonban év közben intézményi hatáskörben módosult 
mindkettő előirányzat összesen 8175,7 millió forinttal, mely 100,0%-ban teljesült. A 
működési bevételek eredeti előirányzata 474,0 millió forint volt, amely felügyeleti szervi 
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hatáskörben nőtt 946,8 millió forintra. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült. A 
felhalmozási bevételek eredeti előirányzata nem került megtervezésre, de az előirányzat év 
közben felügyeleti szervi hatáskörben nőtt 0,1 millió forinttal, mely 100,0%-ban teljesült. A 
működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközöknek tervezett előirányzata szintén nem 
volt, intézményi hatáskörben azonban növekedtek az előirányzatok összesen 240,1 millió 
forinttal, amely teljes egészében teljesült pénzügyileg. 

Az eredeti támogatási előirányzat 5139,8 millió forint, a módosított előirányzat 
19 075,9 millió forint, az előirányzat módosítását a kiadások módosításánál részletezettek 
indokolják. A módosított előirányzat 100,0%-ban teljesült. Az előző évi maradvány 
igénybevételeként 25 303,3 millió forint pénzforgalom nélküli bevétellel módosult a bevételi 
előirányzat. 

A KIFÜ 2019. évi maradványa 7207,6 millió forint, amelyből 6546,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 
661,6 millió forint. 

 

6. Vagyoni helyzet alakulása 

A KIFÜ 2019. évi mérleg szerinti eredménye 1601,1 millió forint. A mérleg szerinti 
eredmény alakulását a 2014-2020. elszámolási ciklus projektjeinek folyamatos teljesítése 
határozta meg. Az intézmény éves költségvetési beszámolójában a 2019. évi mérlegfőösszeg 
28 060,0 millió forint. A befektetett eszközök nettó állománya 17 526,2 millió forint volt év 
végére, mely 217,4%-os növekedés a 2018. évhez képest. A pénzeszközök értéke 
24 057,3 millió forintról 6551,2 millió forintra csökkent. Az intézmény követelésállománya 
852,6 millió forint. Az aktív időbeli elhatárolások értéke 3001,5 millió forint, az egyéb sajátos 
eszköz oldali elszámolások állománya 128,5 millió forint. Az intézmény saját tőkéje a 2018. 
évhez képest emelkedett 1601,1 millió forinttal. Az intézmény kötelezettségállománya 
jelentősen csökkent, az előző évi 6888,4 millió forintról 559,2 millió forintra. A passzív 
időbeli elhatárolások értéke 8487,2 millió forint. 

 

7. Egyéb információk 

2019. évben a KIFÜ:  

‒ vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

‒ költségvetésből kiszervezett tevékenysége nem volt, 

‒ kiemelt nagyberuházás nem történt, 

‒ állampapírokkal nem rendelkezik, 

‒ nem látott el tulajdonosi joggyakorlást. 
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12. cím Budapesti Corvinus Egyetem 

Törzskönyvi azonosító száma: 329749 

Honlap címe: http://www.uni-corvinus.hu 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) értelmében a 
Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: BCE) államilag elismert felsőoktatási 
intézmény volt 2019. június 30. napig, fenntartója a magyar állam volt. A 2019. évi XXX. 
törvény értelmében a BCE fenntartói jogait a Maecenas Alapítvány vette át 2019. július 1-
jétől. Az Nftv. 117/C. § (2) bekezdése alapján ez a fenntartóváltás a BCE költségvetési szervi 
jogállását megszüntette, azonban az Nftv. 5. § (1) bekezdésében meghatározott jogalanyiságát 
nem érintette, azaz a BCE közfeladatait a jövőben is ellátja, mint államilag elismert nem 
állami egyetem.  

A BCE alaptevékenységét – költségvetési szervi időszaka alatt – a szervezet Alapító Okirata 
határozta meg, amelynek alapvető anyagi feltételeit a fenntartó által biztosított és az 
államháztartás alrendszereiből származó támogatások, átvett pénzeszközök, az 
államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek, illetve a vagyonkezelői szerződés 
alapján számára biztosított vagyon jelentette. Az infrastrukturális igény kielégítése – az állami 
vagyonkezelésen túl – köz- és magánfinanszírozású fejlesztési együttműködési (Public private 
partnership) (a továbbiakban: PPP) konstrukcióban valósult meg.  

A BCE négy képzési területen kínál alapképzésben, mesterképzésben és szakirányú 
továbbképzésben szakokat: gazdaságtudományi képzési terület (gazdálkodástudomány és 
közgazdaságtudomány), társadalomtudományi képzési terület (kommunikáció és 
médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, politikatudomány, szociológia), informatikai 
képzési terület (gazdaságinformatika) és agrártudományi képzési terület (vidékfejlesztési 
agrármérnök). 

A gazdaságtudományi képzési területen belül a gazdálkodási képzéseken tanuló hallgatók 
közgazdasági és üzleti alapismeretek elsajátítása után képesek lesznek arra, hogy az üzleti élet 
egyes szakterületein (általános menedzsment, marketing, HR, pénzügy, számvitel, logisztika 
stb.) önálló vezetői munkát végezzenek. A végzett hallgatókat a magyar gazdasági élet 
minden területén működő vállalatok foglalkoztatják. A közgazdasági képzéseken tanuló 
hallgatók elsajátítják a közgazdasági alapismereteket, majd képesek lesznek arra, hogy 
kurrens közgazdasági elméleti alapokon álló, a rendelkezésre álló adatokat korszerű 
módszerekkel feldolgozó elemző munkát végezzenek. A végzett hallgatókat elsősorban az 
államigazgatás, a jegybank, a kereskedelmi bankok és biztosítók foglalkoztatják. Az 
informatikai képzési területen kínált programok fókuszában az áll, hogy a hallgatók képesek 
legyenek arra, hogy az üzleti igényeket és az informatikai lehetőségeket összekapcsolják, így 
az informatika eszköztárával támogatva, megváltoztatva az üzleti stratégiát és működést. A 
végzett hallgatók jelentős része így az üzlet és informatika határterületén dolgozik (business 
analyst, adatelemző, IT projektmenedzser, tanácsadó), míg kisebbik része határterületi, 
kapcsolódó munkakörökben (IT fejlesztő, üzleti munkakörökben).  

2019-ben tovább bővült az Egyetem képzési kínálata. Az Egyetem 2019. során négy új szak 
elindítását kezdeményezte: politikai gazdaságtan mester, nemzetközi fejlesztés mester, 
kutatási menedzser mester (1 éves) és filozófia, politika, gazdaság alap. 

A BCE-n 2019-ben 121 darab SCOPUS által jegyzett nemzetközi (ebből 37 darab Australian 
Business Deans Council Journal Rankings listás), továbbá 189 magyar nyelvű MTA-
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folyóiratlistás folyóiratcikk született. A BCE volt a rendezője két nemzetközi kutatási 
rendezvénynek: az „Annual Financial Market Liquidity Conference November 2019”, illetve 
az „Age Talks? – Communicating Ages in the Communication Age International 
Interdisciplinary Conference 09 May 2019” rendezvénynek.  

2019-ben 29 nemzetközi és hazai önálló kutatási projekt zajlott a BCE-n. A kutatás 
fejlesztéséhez szorosan kapcsolódik a doktori képzés megújítása. A doktori képzésben 
jelentős változást hozott a magyar állami ösztöndíjas és a Stipendium Hungaricum ösztöndíjas 
PhD helyek számának ugrásszerű növekedése (együttesen 52-ről 83-ra), amelynek 
következtében különös hangsúlyt kapott a témavezetők képzésének és továbbképzésének a 
megszervezése, erre elsősorban az EFOP Tehetségből fiatal kutató projekt keretében 
kerülhetett sor. A BCE-n az intézeti kutatóközpontokon kívül két kiemelt kutatóközpont 
működik: a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) és a Regionális Energiagazdasági 
Kutatóközpont (REKK). A CIAS keretein belül három kutatási projekt és négy kutatóközpont 
működik.  

Az alkalmazott innovációt a vállalati kutatások növelésével, az egyetemi kutatási potenciál 
jobb kihasználásával, a gyakorlati projektek számának növelésével igyekszik a BCE elérni. 
Az egyetem szorosan együttműködünk a Vállalati és Intézményi Kapcsolatok szervezeti 
egységgel a BCE és a vállalati kör számára legmegfelelőbb projektek és együttműködési 
formák megtalálásában.  

 

2. Előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat
* 

2019. évi 
törvényi 

módosítot
t 

előirányz
at 

2019. évi 
módosítot

t 
előirányz

at 

2019. évi 
tény** 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   17 108,3 11 828,6 11 828,6 42 940,1 41 123,3 240,4% 95,8% 

  ebből: személyi 
juttatás 

5 996,7 3 918,1 3 918,1 3 924,8 3 637,7 60,7% 92,7% 

Bevétel   7 438,5 5 100,0 5 100,0 5 543,5 3 833,8 51,5% 69,2% 

Támogatás   9 320,0 6 728,6 6 728,6 29 943,0 29 943,0 321,3% 
100,0

% 
Költségvetés
i maradvány 

  7 803,5 0,0 0,0 7 453,6 7 453,6 95,5% 
100,0

% 

Létszám (fő)    909,0 579,0 – – 930,0 102,3% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 11 828,6 5 100,0 6 728,6 3 918,1 579 

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 24 330,5 0,0 24 330,5 3,8 0 
1218/2019. (IV.23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának 
támogatása) 

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

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pont c.) 
alpontja alapján forrás biztosítása, 43. Központi 
maradványelszámolási cím terhére (beruházás 
megvalósításához) 

24 072,0 0,0 24 072,0 0,0   

1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pont e.) 
alpontja alapján forrás biztosítása, EMMI fejezet 
terhére (tranzakciós illeték) 

254,0 0,0 254,0 0,0   

PM/5694/3/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
forrás biztosítása - minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet 
elszámolása  

1,6 0,0 1,6 1,3   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben -1 116,1 0,0 -1 116,1 -2 061,8 0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás megállapodás 
alapján - EMMI-ITM-BCE (Stipendium Hungaricum 
Ösztöndíj) 

1 662,4 0,0 1 662,4 531,1   

Címen belüli átcsoportosítás felügyeleti szervi 
hatáskörben - intézmény megszüntetésével 
kapcsolatos előirányzat átvezetés  

0,0 0,0 0,0 -1 250,7   

Fejezeten belüli átcsoportosítás - Vagyonkezelő 
alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak 
támogatási fejezeti kezelésű előirányzat javára 
(átvezetett záróegyenleg átadás) 

-2 778,5 0,0 -2 778,5 -1 342,2   

IV. Intézményi hatáskörben 7 897,1 7 897,1 0,0 2 064,7 0 

2018. évi maradvány igénybevétele 7 453,6 7 453,6 0,0 2 004,7   

Bevétel 443,5 443,5 0,0 10,0   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 50,0   

2019. évi módosított előirányzat 42 940,1 12 997,1 29 943,0 3 924,8 930 

 

A Kvtv. 11 828,6 millió forintban állapította meg a BCE 2019. évi kiadási előirányzatát. A 
költségvetési támogatási előirányzata 6728,6 millió forint, a tervezett bevétele 5100,0 millió 
forint, a létszámkerete 579 fő volt. A 42 940,1 millió forint módosított kiadási előirányzat 
95,8%-ban került felhasználásra. A 2019. évi tervezett bevételek és támogatás biztosították a 
BCE feladatellátását, működését, a foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a 
hatályos Alapító Okirat, illetve Szervezeti és Működési Szabályzat szerinti feladatok és 
hatáskörök figyelembevételével. 
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3. Létszám 

A BCE 2019. évi eredeti létszáma 579 fő volt, a tényleges átlagos statisztikai létszáma 2018-
ban 909 fő volt, míg 2019-ben 930 fő. 

 

4. Kiadások alakulása 

A Kvtv. a BCE 2019. évi kiadási előirányzatát 11 828,6 millió forintban határozta meg, az 
évközi változások eredményeként a 2019. évi módosított kiadási előirányzata 42 940,1 millió 
forint lett. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 24 330,5 millió forinttal 
növelték, felügyeleti szervi hatáskörben 1116,1 millió forinttal csökkentették, intézményi 
hatáskörben pedig 7897,1 millió forinttal emelték az intézmény költségvetését. A teljesítés 
41 123,3 millió forintban, a módosított előirányzathoz képest 95,8%-ban realizálódott  

A 2019. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben 
foglalhatók össze: 

− Kormány hatáskörben nőtt az előirányzat:  

= a kötelező legkisebb munkabér és garantált bérminimum emelkedésével 
kapcsolatos 2019. évi többletkiadások finanszírozása keretében 1,6 millió 
forinttal, 

= a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának 
emelkedésével kapcsolatos 2019. évi többletkiadások finanszírozása kapcsán 
2,9 millió forinttal, 

= az 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat 1. pont c.) és e.) alpontja alapján 
beruházás megvalósításához kapcsolódóan összességében 24 326,0 millió 
forinttal.  

− Felügyeleti szervi hatáskörben az előirányzat: 

= fejezetek közötti átcsoportosítás keretében, az EMMI-ITM-BCE megállapodás 
alapján a Stipendium Hungaricum Ösztöndíj finanszírozása érdekében 
1662,4 millió forinttal nőtt, 

= fejezeten belüli átcsoportosítás keretében, a megszűnéshez kapcsolódóan a záró 
egyenleg átvezetése érdekében 2778,5 millió forinttal csökkent.  

− Intézményi hatáskörben nőtt az előirányzat: 

= a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásával 7453,6 millió forinttal, 

= a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 443,5 millió 
forinttal. 

A BCE költségvetése a 2019. évben 3918,1 millió forint előirányzatot biztosított személyi 
juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata 3924,8 millió forintra növekedett. 
2019. év végéig az előirányzatból 3637,7 millió forint teljesült. A személyi juttatások 90,0%-a 
a törvény szerinti illetmények, munkabérek kifizetése tette ki. 

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási 
előirányzat 865,9 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások előirányzatának 
módosításával összhangban – összesen 812,8 millió forintra emelkedett. A teljesítés összege 
767,0 millió forintban alakult. A BCE 2019. évben is eleget tett minden jogcímen a 
járulékfizetési kötelezettségének. 
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A dologi kiadások 2019. évi előirányzata 3978,3 millió forint volt. A módosított előirányzat 
10 819,4 millió forintra növekedett, a teljesítés 10 181,7 millió forintban realizálódott. A 
dologi kiadások jelentős részét 80,1%-ban a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 
összege képezi, mely 8155,0 millió forintban teljesült. További jelentős teljesítést mutat az 
egyéb dologi kiadások 7562,3 millió forint összegben. A szolgáltatási kiadások 16,2%-os 
teljesítése 1645,7 millió forintra teljesült. 

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat eredeti összege 1991,5 millió forint, míg 
módosított előirányzata 1325,7 millió forint volt, mely 100,0%-ban teljesült.  

A BCE beruházások eredeti előirányzata 226,8 millió forint volt, a felújítások 825,0 millió 
forint. A beruházások előirányzata év közben – túlnyomó részében a 1244/2019. (IV. 30.) 
Korm. határozat 1. pont c) alpontja szerint átcsoportosítás hatására – 16 950,8 millió forinttal 
növekedett.  

A felújítások előirányzata 16,9 millió forinttal növekedett. A 2019-re tervezett felhalmozási-
felújítási kiadások 15,0%-ban teljesültek 2019.06.30-ig. Ez elmarad az időarányos 
teljesüléstől, azonban a BCE munkarendjéhez igazodóan nyáron zajló fejlesztések miatt 
természetes, mivel a kiadások túlnyomó része csak a nyári munkákat követően, a II. félévben 
jelentkezik. Az első félév során a korábbi gyakorlatnak megfelelően a kivitelezési munkák 
tervezése és közbeszerzési előkészítése zajlott. 

A Beruházási kiadások között jelentős értéket a részesedések beszerzésére fordított 16 487,0 
millió forint teszi ki (a Nftv. 88. §-ban foglalt felhatalmazás alapján társasági üzletrész 
megszerzéséből adóan), mely a beruházásokra fordított összeg 98,5%-a. 

A fejújításokra fordított 458,2 millió forintból az ingatlanok felújítására 427,0 millió forintot, 
egyéb tárgyi eszközök felújítására 18,4 millió forintot és a felújítási célú előzetesen 
felszámított általános forgalmi adóra 12,8 millió forintot költött a BCE. 

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 15,0 millió forint, míg az egyéb 
felhalmozási célú kiadások előirányzata 8,1 millió forint volt. Év közben csak az egyéb 
működési célú kiadások előirányzata növekedett 8029,9 millió forintra.  

 

5. Bevételek alakulása 

Összességében a BCE költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 5100,0 millió forint 
összegű előirányzathoz képest 5543,5 millió forintra módosult év közben.  

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 400,4 
millió forint volt, amely év közben 499,7 millió forintra módosult, amely 104,1%-ban teljesül 
év végéig. 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat az eredeti 
költségvetésben nem került megtervezésre, ugyanakkor év közben 344,1 millió forinttal 
növekedett az előirányzat, teljesítés nem történt. 

A BCE működési bevételek előirányzata a 4100,0 millió forint eredeti előirányzathoz képest 
év közben nem változott, és év végéig 2189,6 millió forint összegben teljesült. 

A felhalmozási bevételek az eredeti költségvetésben nem kerültek megtervezésre és év 
közben sem módosult az előirányzat, ugyanakkor 1,0 millió forint teljesült az előirányzaton. 

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 595,6 millió forint, míg az 
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4,0 millió forint volt. Év közben 
egyik előirányzat sem változott, végül előbbi 130,8%-ban, míg utóbbi 2,3%-ban teljesült. 

2617



A BCE költségvetési támogatásának 2019. évi eredeti előirányzata 6728,6 millió forintban 
került meghatározásra, mely az év során 29 943,0 millió forintra módosult.  

Az előző évi maradvány igénybevételeként 7453,6 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 

A 2019. évben 107,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, amely teljes 
mértékben kötelezettségvállalással terhelt. 

 

6. Vagyoni helyzet 

A BCE éves költségvetési beszámolójában a 2019. évi mérlegfőösszeg 36 323,4 millió forint, 
a 2018. évi 20 492,2 millió forint főösszeghez képest a növekedés 15 831,2 millió forint, mely 
77,3% növekedést jelent. A befektetett eszközök nettó állománya 16 860,4 millió forinttal nőtt 
28 394,9 millió forintra, míg a pénzeszközök értéke 8 168,5 millió forintról 3,8 millió forintra 
csökkent. Az intézmény követelésállománya 7153,8 millió forinttal nőtt a 2018. évhez képest. 
Az aktív időbeli elhatárolások értéke csökkent, 22,2 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz 
oldali elszámolások állománya pedig 1,4 millió forinttal csökkent. Az intézmény saját tőkéje a 
2018. évhez képest emelkedett, 15 040,0 millió forintról 32 910,9 millió forintra. Az 
intézmény kötelezettségállománya 958,5 millió forinttal csökkent. A passzív időbeli 
elhatárolások értéke 4164,4 millió forintról 3063,1 millió forintra csökkent az előző évhez 
képest. 

 

7. Egyéb információk: 

2019. évben a BCE: 

‒ vállalkozási tevékenységet nem végzett, 

‒ szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végzett,  

‒ alapítványt, közalapítványt, közhasznú szervezetet nem támogatott, 

‒ állampapírokkal nem rendelkezett, 

‒ nem látott el tulajdonosi joggyakorlást. 

 

14. cím Egyetemek, főiskolák 

 

1. Feladatkör, tevékenység 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a 
felsőoktatással kapcsolatos feladatokat 2019. szeptember 1-jétől kezdődő hatállyal az ITM 
vette át az EMMI-től. A Rendelet eredményeként 26 állami felsőoktatási intézmény alapítói 
és fenntartói jogai az innovációért és technológiáért felelős miniszter hatáskörébe került. 

A felsőoktatási intézmények értékrendjének alapelve a színvonalas oktatási, kutatási 
tevékenység folytatása mellett, a hallgatók kulturális műveltségének fejlesztése, bővítése. 
Stratégiai cél az intézményeknél végzett hallgatók magas szintű szakmai felkészítése, a 
megfelelő kulturális műveltség átadása, amellyel jelentős mértékben hozzá tudnak járulni 
hazánk gazdasági és társadalmi fejlődéséhez. Kiemelt feladatnak tartják a gyakorlatorientált 
oktatás megvalósítását, elősegítve ezzel a hallgatók gyors munkaerő-piaci elhelyezkedését. A 
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felsőoktatási intézményeknél az agrárképzésben, az egyes üzleti- és egészségügyi képzésben 
részt vevő hallgatók elméleti oktatásához szorosan kapcsolódó gyakorlati oktatást jól 
felszerelt tangazdaságokban, tanüzemekben, tanszállodákban, illetve klinikákon végzik. Az 
ezeknél a szervezeteknél folyó tevékenység szervesen kapcsolódik az oktatási és kutatási 
munkákhoz. Körültekintő oktatásfejlesztési munka eredményeként alakult ki és fejlődik évről 
évre a gyakorlati oktatási rendszer. A felsőoktatási intézmények saját és pályázati források, 
valamint szakmai források igénybevételével biztosítják a gyakorlati oktatás igényeinek 
megfelelő műszaki-technológiai színvonalat. A tangazdaságok, klinikák a hallgatók gyakorlati 
oktatásán kívül magas szinten végeznek szaktanácsadást, különféle kutatási és fejlesztési 
feladatokat. 

A felsőoktatási intézményekben öt területen – műszaki, informatikai, agrár, 
természettudomány és gazdaságtudományok – indítottak duális képzést. 2019. évben tovább 
nőtt a duális képzésekhez csatlakozó vállalatok száma, az intézményeknél egyre több karon és 
szakon indult duális képzés. A duális képzésben részt vevő hallgató terhelése kettős, egyrészt 
hasonlóan a tisztán alapképzésben részt vevő hallgatókkal azonos időrendben részt vesznek az 
akadémiai képzésben, másrészt duális gyakorlati időt töltenek el vállalati környezetben, amely 
a főállású munkaviszonnyal azonos terhelést jelent számukra. Ebben a konstrukcióban a 
hallgatók a főiskolai éveik alatt megszerzik a munkahely által igényelt készségeket, 
megismerik a vállalat kultúráját, szocializálódnak. Ez biztosítja azt, hogy a duális képzési 
rendszerből olyan versenyképes munkavállaló kerül ki a munkaerőpiacra, aki azonnal – több 
hónapos, vagy akár több éves betanulási idő és külön költségráfordítás nélkül – képes teljes 
értékű munkát végezni, valamint hatékony megoldást jelent a diplomás munkaerőhiányra is. 

A felsőfokú szakképzésben a felsőoktatás országos és nemzetközi beiskolázással képez 
szakembereket a munkaerőpiacra. A rövid ciklusú felsőoktatási szakképzés a felsőoktatás 
képzési feladatrendszerébe illeszkedik. E képzésben részt vevő hallgatók többsége 
továbbtanul abban a felsőoktatási intézményben, ahol felsőfokú képesítését megszerezte. 

A felsőoktatási intézmények nagy hangsúlyt fektetnek a tudományos diákköri tevékenységre, 
amelynek segítségével a tehetséges és érdeklődő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy aktív, 
kreatív munka során ismerkedjenek meg választott szakterületük legújabb eredményeivel, 
valamint az ott alkalmazott legmodernebb kutatási és fejlesztési módszerekkel és 
eszközökkel. A tudományos diákköri munka szervesen illeszkedik a tehetséggondozás 
folyamatába. A legjobb diákkörösök egy része doktoranduszként is folytatja tanulmányait, és 
fokozatot szerezve egyetemi oktatóvá, vagy tudományos kutatóvá válik. Fontos szerepük van 
ebben a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciáknak (a 
továbbiakban: OTDK), amelyek lehetőséget nyújtanak a kiemelkedő képességű hallgatók első 
tudományos és művészeti munkájának, eredményeinek bemutatására. 

Az 52/2013. (II. 25.) Korm. rendelettel került megalapításra a Klebelsberg Központ által 
bonyolított Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program, amely lehetővé teszi a köznevelési 
intézményt fenntartó felsőoktatási intézmények számára, hogy megfelelően képzett, 
szakmailag elhivatott, gyakorlati tapasztalattal rendelkező pedagógus-utánpótlást 
biztosítsanak a köznevelés számára. A program célja a tanári pályát választó egyetemi és 
főiskolai hallgatók motiválása pedagógusi hivatásuk gyakorlására, egyúttal a diplomaszerzést 
követően álláshely biztosítása. Az elmúlt hét tanév adatai alapján elmondható, hogy az egyes 
években egyre fokozódott az érdeklődés az Ösztöndíj Program iránt, évente átlagosan 493 fő 
csatlakozott, és a legmagasabb érdeklődés a 2018/2019-es tanévben volt (ebben a tanévben 
684 hallgató kötött szerződést). A 2019. júniusi adatok szerint az élő szerződések száma 2601 
darab, a 2020. júniusi adatok szerint pedig 2968 darab volt.  
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A 2019. évben az egyetemek, főiskolák részére hallgatói juttatás címen 31 996,2 millió forint 
költségvetési támogatás került felosztásra. Az állami felsőoktatási intézményekben a 2019. 
évben közel 111 500 fő államilag támogatott ösztöndíjas, részösztöndíjas teljes idejű (nappali 
munkarendű) képzésben részt vett hallgató tanult. Részükre hallgatók pénzbeli juttatása 
(ösztöndíj) címen 14 324,5 millió forint normatív (128 520 forint/fő/év) támogatás került 
kifizetésre. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes 
térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 51/2007. (III. 26.) 
Korm. rendelet) alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj jogcímen 
– az önkormányzati támogatáson felül – a szociálisan rászoruló hallgatók részére 
költségvetési forrásból 864,9 millió forint került kifizetésre, amely a rászorulók tanulási 
lehetőségeit jelentős mértékben segítette. Az államilag támogatott – természettudományi és 
társadalomtudományi képzésben részt vevő – nappali tagozatos doktoranduszok átlagos 
létszáma 3584 fő volt. E hallgatói kör doktori ösztöndíjára 6598,6 millió forint támogatást 
biztosított a tárca a Kvtv. alapján. A doktori képzésben részt vevők egy főre meghatározott 
támogatása a képzési és kutatási szakaszban 1 680 000 forint/év, a kutatási és disszertációs 
szakaszban 2 160 000 forint/év, a doktori képzés során sikeres fokozatszerzés esetén egyszeri 
400 000 forintra változott a jogosultság. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra, a normatíva 
összege 400 000 forint/fő/év, 2019. évben 416,0 millió forint támogatás jutott erre a feladatra. 

Kollégiumi elhelyezésben átlagosan 31 975 fő részesült és így az érintett intézmények 
3725,1 millió forint normatív támogatásra váltak jogosulttá. A normatíva mértéke 
116 500 forint/fő/év. Az államilag támogatott nappali tagozatos hallgatók közül a 2019. évben 
átlagosan 60 794 hallgató részesült lakhatási támogatásban. A 67 200 forint/fő/év normatíva 
figyelembevételével az intézmények 4085,4 millió forint igénybevételére váltak jogosulttá. A 
hallgatók tankönyv, jegyzet, sport-kulturális támogatása jogcímen – az érintett kör 
figyelembevételével (a normatíva mértéke: 14 566 forint/fő/év) – 1675,7 millió forinttal 
támogatta a tárca a tanulásban részt vevőket. Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet alapján 
adományozott miniszteri ösztöndíjak támogatására 156,9 millió forint került felhasználásra az 
érintett felsőoktatási intézményekben. Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el, amelyet a 
169/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet alapján a Balassi Intézet jogutódja, az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetem bonyolít le. 

A felsőoktatási intézmények kiemelt feladatként kezelik a közös programok indítását külföldi 
partneregyetemekkel, hogy lehetővé tegyék hallgatóik számára az intézmények közötti 
átjárhatóságot Európán belül és kívül. A hallgatóknak nyújtott szolgáltatások mennyisége és 
minősége folyamatosan javult, emellett számos kedvező lehetőség állt rendelkezésre a 
hallgatók, oktatók, valamint az adminisztratív személyzet számára is. Az egyetemi és 
főiskolai karok hallgatói több éves kétoldalú együttműködési megállapodások keretében 
utaznak külföldre, hogy hosszabb-rövidebb időt eltöltve részképzés keretében gyarapítsák 
tudásukat. Mindezek keretében kiemelt célként jelenik meg az idegen nyelvű képzési kínálat 
további bővítése, a nemzetközi hallgatók számának növelése, a ki- és beutazó hallgatók 
számának további növelése, valamint a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási 
projektek bővítése, oktatók konferencián való részvétele. Az Erasmus+ az Európai Bizottság 
programja, amely az oktatást és képzést, az ifjúsági szférát és a sportot támogatja. A pályázati 
program az oktatás és képzés területén mobilitási, partnerségi és szakpolitikai tevékenységek 
megvalósítását teszi lehetővé a felsőoktatási, a köznevelési, a szakképzési és a felnőtt tanulási, 
az ifjúsági és sport szektorokban. Az Erasmus+ számos lehetőséget kínál az önkéntességtől a 
szakmai gyakorlaton át a nemzetközi projektekig. A CEEPUS csereprogram célja, hogy a 
felsőoktatás területén együttműködő partner intézmények között lehetővé tegye hallgatói és 
oktatói mobilitások lebonyolítását, speciális kurzusok, valamint hallgatói kirándulások 
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szervezését, támogassa hosszú távú szakmai együttműködések kialakulását a térségben, ezzel 
elősegítve Közép-Európa stratégiai szerepének erősödését. 

A felsőoktatási intézményeknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a kutatás 
versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató 
környezetet biztosítanak az akadémiai értékek kibontakozásának, és az ipari partnerekkel 
végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási 
programok részeként ez irányú tevékenységük átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a 
fejlesztést és az innovációt az intézmény oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. 
Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati 
megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F műhelymunkaként 
realizálódnak. A kutatási témákhoz kapcsolódó modern eszközök többségében a kutatás-
fejlesztési források segítségével kerülnek az egyetemekhez, ezzel emelve az oktatás 
színvonalát. A hazai pályázatok és az európai uniós források útján elnyert támogatások (pl., 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap, GINOP, EFOP), a pályázatokban 
megfogalmazott – kiemelt kutatási és fejlesztési – célokra kerültek felhasználásra. A 
felsőoktatási intézmények K+F tevékenysége elválaszthatatlan részét képezi az egyetemi, 
főiskolai alaptevékenységnek. Az Nftv. 2016. évi módosítása, a kutatás-fejlesztési 
vállalkozási tevékenység intézményi rendszerbe illesztése kedvező változásokat generált. Az 
alaptevékenységen belüli kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenységből, azaz a külső, 
államháztartáson kívülről származó bevételt az intézmények külön, erre a célra létrehozott 
számlán kezelik. 

 

2. Előirányzatok alakulása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény** 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat*  

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény** 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   644 644,1 555 659,6 555 659,6 972 518,5 685 117,4 106,3% 70,4% 

  ebből: személyi 
juttatás 

263 712,5 228 967,2 228 967,2 338 312,8 285 745,5 108,4% 84,5% 

Bevétel   397 042,4 344 282,1 344 282,1 405 925,5 391 874,3 98,7% 96,5% 

Támogatás   249 588,4 211 377,5 211 377,5 281 489,4 281 489,4 112,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  283 117,0 0,0 0,0 285 103,6 285 103,6 100,7% 100,0% 

Létszám (fő)    49 263 50 691 – – 50 348 102,2% - 

*eredeti, elemi költségvetésben szereplő létszám 
**tény, éves átlagos statisztikai állományi létszám 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L törvény szerinti előirányzat 555 659,6 344 282,1 211 377,5 228 967,2 50 691 

Módosítások jogcímenként *           

I. Országgyűlés hatáskörben 0,0 0,0 0,0 0,0 0 

II. Kormány hatáskörben 23 689,0 0,0 23 689,0 4 082,5 0 
1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (Erzsébet gyermek-és ifjúsági 
táborok támogatása) 

978,0 0,0 978,0 35,6   

1109/2019. (III. 2.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (Zalaegerszegi Tudásközpont - 
Modern Városok program) 

103,2 0,0 103,2 0,0   

PM/8358/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
többletforrás biztosítása, Céltartalékok terhére 
(ELTE, Létszámcsökkentéshez kapcsolódó 
kiadásokra) 

228,7 0,0 228,7 191,4   

1218/2019. (IV.23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a költségvetési szerveknél 
foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjának 
támogatása) 

826,8 0,0 826,8 697,7   

1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (üldözött keresztények 
segítésének feladatai) 

251,0 0,0 251,0 0,0   

PM/5694/2/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
forrás biztosítása - minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet 

1 296,8 0,0 1 296,8 1 093,6   

1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (Lágymányosi Kampusz-építés 
(BEÜ)) 

-411,0 0,0 -411,0 0,0   

PM/18985/2/2019. iktatószámú intézkedés 
alapján többletforrás biztosítása, Céltartalékok 
terhére (SOE, Létszámcsökkentéshez kapcsolódó 
kiadásokra) 

38,3 0,0 38,3 32,0   

PM/7056-8/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
forrás biztosítása - 2019. évi bérkompenzáció 
elszámolása  

-92,1 0,0 -92,1 -77,8   

PM/5694/3/2019. iktatószámú intézkedés alapján 
forrás biztosítása - minimálbér és garantált 
bérminimum 2019. évi emelése miatti többlet 
elszámolása  

-165,0 0,0 -165,0 -139,5   

1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (debreceni autóipari központ 
kialakításával összefüggő oktatási és innovációs 
fejlesztése) 

750,0 0,0 750,0 0,0   

1711/2019. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Modern Városok Program 
keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem kecskeméti Kodály Zoltán 
Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra 
fejlesztéséhez szükséges 2019. évi előirányzat-
átcsoportosítás) 

1 640,9 0,0 1 640,9 43,3   

1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás 
(ME-ITM és ME-EMMI) 

303,9 0,0 303,9 0,0   
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1734/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosítás ME-
ITM, a Dunaújvárosi Egyetem Paksi 
Kompetencia- és Kutatóközpontjának 
kialakításához szükséges forrás) 

1 500,0 0,0 1 500,0 250,9   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, XIX. Fejezet terhére 
(Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő 
földterületek értékesítésével kapcsolatos 
intézkedésekről és egyes földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánítása) 

631,0 0,0 631,0 0,0   

1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Szegedi 
Tudományegyetemen megvalósuló Integrált 
Fejközpont előkészítésének támogatása) 

140,0 0,0 140,0 0,0   

1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Science Park Szeged 
projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges 
források biztosítása) 

472,4 0,0 472,4 0,0   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, XIX. Fejezet terhére 
(1314/2019. (V. 30.) Korm. határozat alapján, 
Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekthez 
kapcsolódó intézkedések) 

1 587,1 0,0 1 587,1 157,5   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére 
(1499/2018. (X. 12.) Korm. határozat alapján, a 
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram 
finanszírozása) 

4 842,4 0,0 4 842,4 807,7   

1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, 2. Országvédelmi Alap 
jogcímcsoport terhére (1499/2018. (X. 12.) 
Korm. határozat alapján, a Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjprogram finanszírozása) 

4 958,5 0,0 4 958,5 839,5   

1528/2019. (IX.17) Korm. határozat alapján 
forrás biztosítása, 43. Központi 
Maradványelszámolási Alap cím terhére 
(felsőoktatási intézmények jogszabályi 
determináció alapján szükséges 
többlettámogatása)  

3 501,4 0,0 3 501,4 0,0   

1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás, a Rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból (a 
Semmelweis Egyetem alapítása 250 éves 
jubileumának megünneplésével kapcsolatos 
intézkedések) 

86,8 0,0 86,8 0,0   

1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján 
biztosított forrás (a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris 
Technikai Intézetének a 2019. évben ellátandó 
kutatási feladataihoz szükséges támogatás 
biztosítása) 

220,0 0,0 220,0 150,6   

III. Felügyeleti szervi hatáskörben 45 111,3 -1 311,6 46 422,9 5 787,0 0,0 
Fejezetek közötti átcsoportosítás (ekkor még az 
EMMI volt az irányító szerv) 

1 135,8 0,0 1 135,8 118,7   

Fejezeten belüli átcsoportosítás (ekkor még az 
EMMI volt az irányító szerv) 

15 632,9 0,0 15 632,9 1 897,6   
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Fejezeten belüli átcsoportosítás (ITM irányítás 
alatt) 

26 668,0 0,0 26 668,0 975,9   

Fejezetek közötti átcsoportosítás (ITM irányítás 
alatt) 

2 986,1 0,0 2 986,1 374,1   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
többletbevétel  

10 272,0 10 272,0 0,0 2 340,5   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti 
bevétel elmaradás 

-11 583,6 -11 583,6 0,0 -34,9   

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. § 1/a. 
bekezdés szerinti átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 115,2   

IV. Intézményi hatáskörben 348 058,6 348 058,6 0,0 99 476,1 0 

2018. évi maradvány igénybevétele 285 103,6 285 103,6 0,0 84 183,2   

Bevétel 62 955,0 62 955,0 0,0 28 005,1   

Előirányzat átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -12 712,2   

2019. évi módosított előirányzat 972 518,5 691 029,1 281 489,4 338 312,8 50 348 

 

A Kvtv. 555 659,6 millió forintban állapította meg a felsőoktatási intézmények 2019. évi 
kiadási előirányzatát. A költségvetési támogatási előirányzata 211 377,5 millió forint, a 
tervezett bevételek 344 282,1 millió forint, a létszámkeret 50 691 fő volt. A 972 518,5 millió 
forint módosított kiadási előirányzat 70,4%-ban került felhasználásra. A 2019. évi tervezett 
bevételek és támogatás biztosították a felsőoktatási intézmények feladatellátását, működését, a 
foglalkoztatott létszám, valamint a jogszabályok, a hatályos Alapító Okiratok, illetve 
Szervezeti és Működési Szabályzatok szerinti feladatok és hatáskörök figyelembevételével. 

 

3. Létszám 

A felsőoktatási intézmények 2019. évi eredeti létszáma 50 691 fő volt, a tényleges átlagos 
statisztikai létszáma 2019-ben 50 348 fő. 

 

4. Kiadások alakulása 

A Kvtv. a felsőoktatási intézmények 2019. évi kiadási előirányzatát 555 659,6 millió 
forintban határozta meg, amely az évközi változások eredményeként 2019. év végéig 
972 518,5 millió forintra módosult. Az előirányzat-módosítások kormány hatáskörben 
23 689,0 millió forinttal, felügyeleti szervi hatáskörben 45 111,3 millió forinttal, intézményi 
hatáskörben pedig 348 058,6 millió forinttal növelték az intézmények költségvetését. A 
módosított kiadási előirányzat terhére 685 117,4 millió forint összegű kiadás teljesült, amely 
70,4%-os teljesítési aránynak felel meg. 

A 2019. évi költségvetés készítésekor még nem ismert események és körülmények, amelyek 
hatással voltak a kiadási előirányzatok, kötelezettségvállalások alakulására, a következőkben 
foglalhatók össze: 

− Kormány hatáskörben az alábbi előirányzat-módosítások kerültek végrehajtásra:  

= A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. 
évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelet értelmében a teljes 
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított minimálbér 
mértéke 2019. január 1-jével havibér alkalmazása esetén 149 000 forintra, a 
garantált bérminimum pedig 195 000 forintra emelkedett, amelyekkel kapcsolatos 
2019. évi többletkiadások finanszírozása érdekében összesen 1131,8 millió forint 
került biztosításra a cím intézményei részére. 
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= A költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. 
évi kompenzációjáról szóló 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelet és a központi 
költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1218/2019. (IV. 23.) Korm. határozat alapján 
a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 
kompenzációra 734,7 millió forint került biztosításra az egyetemek részére, a 
központi költségvetés terhére.  

= Az ERZSÉBET TÁBOROK Magyarország legnagyobb táboroztatási programja, 
amelyet az egyházi hátterű Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 
valósít meg ötödik éve. Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány 
Magyarország Kormányának támogatásával számos tábort szervez, és megannyi 
gyermekprogramról gondoskodik egész évben. A program támogatása céljából a 
cím intézményei részére 978,0 millió forint került biztosításra a rendkívüli 
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat alapján. 

= A Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi modern oktatási környezet 
fejlesztése érdekében történő támogatás biztosításához szükséges forrás 
átcsoportosításáról szóló 1109/2019. (III. 2.) Korm. határozat alapján a 
zalaegerszegi Innovációs és Tudásközpont létrehozása érdekében 103,2 millió 
forint került biztosításra a Budapesti Gazdasági Egyetem javára. A Központ 
megbízható partnere és közvetlen tudásbázisa lesz a zalaegerszegi járműipari 
tesztpályának, valamint a létesítményben megjelenő innovatív vállalatoknak és a 
fejlesztőmérnök csapatoknak 

= Központi céltartalék szolgál a központi költségvetési szerveknél a feladatok 
változásával, a szervezetek, szervezetrendszerek korszerűsítésével, a feladatellátás 
ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást 
eredményező létszámcsökkentésekhez kötődő személyi juttatások és az azokhoz 
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
kifizetéseire, amely tartalék terhére az Eötvös Lóránd Tudományegyetem részére 
228,7 millió forint, a Soproni Egyetem részére pedig 38,3 millió forint került 
biztosításra a fentiek szerinti létszámcsökkentés egyszeri kiadásainak 
finanszírozása érdekében . 

= A ME és az EMMI költségvetési fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján a szülőföldjük 
térségében keresztény és más üldözött vallási és nemzetiségi kisebbségekhez 
tartozó családok megsegítésére létrehozott Ösztöndíjprogram Keresztény 
Fiataloknak („Scholarship Programme for Christian Young People”) elnevezésű 
ösztöndíjprogram 2018/2019. tanév második féléve vonatkozásában a cím 
felsőoktatási intézményeinek hallgatói részére megítélt ösztöndíjak és 
költségtérítések forrásainak biztosítása és az ösztöndíjak kifizetése érdekében 
251,0 millió forint került biztosításra az egyetemek részére. A XI. ME és a XVII. 
ITM, valamint a XI. ME és a XX. EMMI költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján 
további 303,9 millió forint került biztosításra a cím javára az ösztöndíjprogram 
finanszírozásának biztosítása érdekében. 
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= A Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek közötti 
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a Lágymányosi Kampusz 
megvalósítása érdekében 411,0 millió forint került átcsoportosításra Eötvös 
Loránd Tudományegyetem támogatásának terhére és Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Beruházási tartalék előirányzata javára. 

= A debreceni autóipari központ kialakításával összefüggő oktatási és innovációs 
fejlesztésekről szóló 1680/2019. (XII. 5.) Korm. határozat alapján 750,0 millió 
forint került biztosításra a Debreceni Egyetem javára az infrastrukturális fejlesztés 
keretében a Műszaki Mérnöki Kar épülete felújításának, bővítésének, a 
Járműtechnikai Intézet Oktató és Kutató Labor létrehozásának, a 
természettudományi épülete felújításának előkészítése, valamint a műszaki képzés 
fejlesztése keretében a humánerőforrás és szervezet fejlesztése céljából.  

= A Modern Városok Program keretében a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 
kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézetének infrastruktúra 
fejlesztéséhez szükséges 2019. évi előirányzat-átcsoportosításról szóló 1711/2019. 
(XII. 11.) Korm. határozat alapján 1640,9 millió forint került átcsoportosításra az 
LFZE javára, 

= A Dunaújvárosi Egyetem Paksi Kompetencia- és Kutatóközpontjának 
kialakításához szükséges, a XI. ME és a XVII. ITM költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1734/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 
1500,0 millió forint került biztosításra a Dunaújvárosi Egyetem részére. 

= A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 
alapján a Debreceni Egyetem vagyonkezelésében lévő földterületek 
értékesítésével kapcsolatos intézkedések és egyes földrészletek beruházási 
célterületté nyilvánításának finanszírozása érdekében 631,0 millió forint került 
átcsoportosításra a Debreceni Egyetem részére, valamint a Semmelweis XXI. 
Fejlesztési Projekthez kapcsolódó intézkedések finanszírozására 1587,1 millió 
forint, a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogram támogatására pedig 
9800,9 millió forint került biztosításra a cím intézményei részére. A Stipendium 
Hungaricum ösztöndíjat Magyarország Kormánya a „keleti és déli nyitás” 
külpolitikája jegyében alapította, a hosszú távú gazdaságpolitikai célok 
megvalósítása érdekében. A program célja a magyar felsőoktatás 
minőségfejlesztése, a magyar tudományos elit nemzetközi kapcsolatainak 
erősítése, a felsőoktatási intézmények kulturális sokszínűségének növelése, 
valamint a világban a versenyképes magyar felsőoktatás népszerűsítése. A 
Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt olyan elsősorban oktatási funkcióban 
hasznosított egyetemi létesítmények fejlesztését célozza, amelyek az oktatási 
színvonal javulását eredményezik. Az alapvető infrastruktúra-fejlesztések, épület 
felújítások, teljes és részleges rekonstrukciók hozzájárulnak ahhoz, hogy a 
Semmelweis Egyetem az oktatási rangsorban magasabb helyezésre kerüljön.  

= A Szegedi Tudományegyetemen megvalósuló Integrált Fejközpont 
előkészítésének támogatásáról szóló 1765/2019. (XII. 23.) Korm. határozat 
alapján 140,0 millió forint került biztosításra a Szegedi Tudományegyetem részére 
a Beruházás Előkészítési Alap terhére a Fejközpont létrehozása érdekében 
megvalósíthatósági tanulmány készítésének, fenntartási és üzemeltetési modell 
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kidolgozásának, tervezési program elkészítésének, helyszínvizsgálat 
lefolytatásának, vázlatterv készítésének, engedélyezési dokumentáció 
készítésének, és engedélyeztetés lefolytatásának finanszírozására. 

= A Science Park Szeged projekthez kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges források 
biztosításáról szóló 1766/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján 472,4 millió 
forint került biztosításra a Szegedi Tudományegyetem részére a fejlesztések 
megvalósítása érdekében. 

= A Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat 
alapján a felsőoktatási intézmények jogszabályi determináció alapján 
(felsőoktatási normatíva) szükséges többlettámogatása érdekében 3501,4 millió 
forint került biztosításra a cím javára  

= A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1591/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján a Semmelweis Egyetem alapítása 
250 éves jubileumának megünneplésével kapcsolatos intézkedések finanszírozása 
érdekében 86,8 millió forint került biztosításra a Semmelweis Egyetem javára.  

= A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Nukleáris Technikai 
Intézetének a 2019. évben ellátandó kutatási feladataihoz szükséges támogatás 
biztosításáról szóló 1600/2019. (X. 16.) Korm. határozat alapján 220,0 millió 
forint került biztosításra az Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
részére a nukleáris energia békés célú felhasználásához szükséges 
szakemberképzés színvonalának fenntartása és a nemzetközi technológiai 
élvonalhoz csatlakozó kutatási programok hazai lebonyolíthatósága érdekében. 

− Felügyeleti szervi hatáskörben: 

= fejezetek közötti átcsoportosítás keretében nőtt 1135,8 millió forinttal, amely 
jellemzően ösztöndíjak, tudományos munkák finanszírozása érdekében került 
átadásra, ebből jelentősebb összeget az IM 411,9 millió forintot a jogász hallgatók 
ösztöndíjának finanszírozására és a KKM 557,8 millió forintot kínai szótár 
összeállítására adott át. 

= fejezetek közötti átcsoportosítás keretében további 2986,1 millió forinttal nőtt, 
amelyből legjelentősebb tételként az AM fejezettől ösztöndíjakra 465,8 millió 
forint, a BM fejezettől a Roma szakkollégium támogatására 195,6 millió forint, az 
EMMI fejezettől 1130,3 millió forint kiemelten a Nemzeti Tehetség Programra, 
Családbarát munkahely teremtési programra és Rezidenstámogatási ösztöndíjra és 
az NKFIH fejezettől 369,3 millió forint a Science Park Szeged projekthez 
kapcsolódóan képzési struktúra átalakítása került átcsoportosításra. 

= fejezeten belüli átcsoportosítás keretében 15 632,9 millió forinttal nőtt, amelynek 
meghatározó részére a Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális 
fejlesztéseinek támogatásáról szóló 1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat alapján az 
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar épületének teljes körű műszaki 
felújítására és fejlesztésére, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti szakterület 
modernizációjára, továbbá klinikai ellátási területhez kapcsolódó képalkotó 
diagnosztikai eszközpark beszerzésével az érintett lakosság teljes körű ellátására 
biztosított 7653,6 millió forint összegű támogatás. Az előbbieken túl a MOME-
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Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása céljából biztosított forrás 
összege 3524,1 millió forint, továbbá az egészségügyi ellátási fejlesztési 
feladatokra és az egészségügyi szakképzésre 1675,0 millió forint, és a Maccabi 
Játékok sport-infrastruktúra fejlesztésére 1751,9 millió forint került 
átcsoportosításra.  

= fejezeten belüli átcsoportosítás keretében további 26 668,0 millió forinttal nőtt, 
amelyből 23 751,1 millió forint a Felsőoktatási kiválósági programok támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzatból, 1068,6 millió forint az SZC-k egyes 
egészségügyi tagintézményeinek átvételéből adódik. Az SZC-k kapcsán fontos 
megemlíteni, hogy az egyes szakképzési centrumok, mint köznevelési 
intézmények átalakítására vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 9. § a) pontja, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvény 84. § (7) bekezdése alapján az ITM 2019. május 30. napján döntött. 
A döntés értelmében az SZC-k szervezetében működő egyes egészségügyi 
szakképző intézmények (tagintézmények) fenntartói jogának átadására került sor 
az állami felsőoktatási intézmények részére, amely döntések végrehajtása során 
mind az irányítószervi támogatások, mind a bevételek fejezeten belüli rendezésére 
került sor, az alábbiak szerint:  

= fejezeten belüli átadás-átvételek keretében, az egészségügyi tagintézmények 
átadása kapcsán 517,2 millió forinttal nőtt a cím előirányzata, amelyből 

≡ a Salgótarjáni Szakképzési Centrum Kanizsai Dorottya Egészségügyi 
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 2019. július 30. napi hatállyal a 
Salgótarjáni Szakképzési Centrumból kivált, és átmeneti-technikai jelleggel 
a Budapesti Vendéglátóipari és Humán Szakképzési Centrum, mint 
befogadó tagintézményévé vált. Ezt követően 2019. augusztus 1-jei hatállyal 
a Semmelweis Egyetem fenntartásába került (51,1 millió forint); 

≡ a Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnázium átadásra került a Miskolci 
Szakképzési Centrumtól a Miskolci Egyetem részére (173,7 millió forint); 

≡ a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Szakgimnázium és 
Szakközépiskola átadásra került a Győri Szakképzési Centrumtól a 
Széchenyi István Egyetem részére (89,8 millió forint); 

≡ a Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola átadásra került a Szegedi 
Szakképzési Centrumtól a Szegedi Tudományegyetem részére (95,8 millió 
forint); 

≡ a Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolájának átadásra került a Kaposvári Szakképzési Centrumtól 
a Pécsi Tudomány Egyetem részére (50,0 millió forint). 

= fejezeten belüli átcsoportosítással – szintén intézményi átszervezéshez 
kapcsolódóan – további 551,4 millió forint került biztosításra a cím javára, és az 
SZC-k előirányzata terhére, amelyből 

≡ a BVHSZC megszűnésével összefüggésben a Bókay János Szakgimnázium, 
a Raoul Wallenberg Szakgimnázium, a Semmelweis Ignác Szakgimnázium 
átadásra került a BVHSZC-től a Semmelweis Egyetem részére (450,8 millió 
forint); 
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≡ az SZC-k részéről átadásra kerülő tagintézményekkel összefüggésben a 
Semmelweis Egyetem forráshiányt jelzett, amely forrás biztosítását a 
szakterület 100,6 millió forint összegben – a Székesfehérvári, valamint a 
Szekszárdi Szakképzési Centrum költségvetésében megtakarított forrás 
terhére – javasolta biztosítani, így a Székesfehérvári Szakképzési 
Centrumtól 80,0 millió forint, a Szekszárdi Szakképzési Centrumtól pedig 
20,6 millió forint került átcsoportosításra a Semmelweis Egyetem részére. 

= a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti többletbevétel összegével 10 272,0 
millió forinttal nőtt, ami intézményi költségvetésében tervezettet meghaladó 
többletbevétel előirányzat módosításából adódik, a bevételek jelentős része 
működési bevételekből származik, amely jellemzően a hallgatói befizetéseket és 
az adott szolgáltatások bevételeit tartalmazza, másrészt tartalmaz felhalmozási 
bevételeket is, ami a feleslegessé vált tárgyi eszközök értékesítéséből adódik. 

= a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti bevétel elmaradás okán pedig 
11 583,6 millió forinttal csökkent, ami abból adódik, hogy az intézmények 
megtervezett bevételi előirányzata egyes rovatokon nem teljesült. Az elmaradt 
bevételek jellemzően egyéb működési és felhalmozási célú államháztartáson 
belüli támogatásokkal kapcsolatosak, amelyek tartalmaznak Európai Uniós 
forrásokat is, az elmaradt bevételek között szerepelnek még egyéb működési és 
felhalmozási célú átvett pénzeszközök, és kis mértékben egyes intézményeknél a 
működési bevételekből nem teljesültek a tervezett hallgatói befizetések teljes 
értékben. 

− Intézményi hatáskörben 

= a 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásával 285 103,6 millió forinttal 
nőtt, 

= a saját hatáskörben végrehajtott bevételi előirányzat rendezésével 62 955,0 millió 
forinttal nőtt, amely bevételek jellemzően egyéb működési és felhalmozási célú 
államháztartáson belüli támogatásokkal kapcsolatosak, amelyek tartalmaznak 
Európai Uniós forrásokat is, továbbá tartalmazza az egyéb működési és 
felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételeit is. 

A felsőoktatási intézmények költségvetése a 2019. évben 228 967,2 millió forint előirányzatot 
biztosított személyi juttatásokra. Év közben a személyi juttatások előirányzata 338 312,8 
millió forintra növekedett. 2019. év végéig az előirányzatból 285 745,5 millió forint teljesült. 
A személyi juttatások jelentős részét 79,8%-ban a törvény szerinti illetmények, munkabérek 
teszik ki, melyek 227 981,1 millió forint összegben kerültek kifizetésre.   

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó soron az eredeti kiadási 
előirányzat 40 420,1 millió forint volt, mely év közben – a személyi juttatások 
előirányzatának módosításával összhangban – összesen 66 401,1 millió forintra emelkedett. A 
teljesítés összege 56 002,1 millió forintban alakult. A felsőoktatási intézmények 2019. évben 
is eleget tettek minden jogcímen a járulékfizetési kötelezettségüknek. 

A dologi kiadások 2019. évi előirányzata 186 201,7 millió forint volt. A módosított 
előirányzat 326 279,6 millió forintra növekedett, a teljesítés 226 092,7 millió forintban 
realizálódott. A dologi kiadásokon belül a készletbeszerzés összege 30,3%-ban, 68 397,7 
millió forintban, a kommunikációs szolgáltatások összege 3,7%-ban, 8304,6 millió forintban, 
a szolgáltatási kiadások összege 44,6%-ban, 100 616,0 millió forintban, a kiküldetések, 
reklám- és propagandakiadások összege 2,5%-ban, 5737,7 millió forintban, valamint a 
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különféle befizetések és egyéb dologi kiadások összege 18,9%-ban, 42 736,7 millió forintban 
realizálódtak.  

Az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzat eredeti összege 32 909,2 millió forint, míg 
módosított előirányzata 46 043,2 millió forint volt, melyből 39 728,0 millió forint teljesült. 
Az ellátottak pénzbeli juttatására fordított összeg a felsőoktatási intézményekben az államilag 
támogatott és a (rész)ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben résztvevő 
hallgatókkal kapcsolatos kiadásokat foglalja magában, mely a vonatkozó jogszabályok 
alapján meghatározott normatívák szerint a jogosult létszám függvényében kerül kifizetésre.  

A felsőoktatási intézmények beruházások eredeti előirányzata 43 945,0 millió forint volt, a 
felújítások 18 69,0 millió forint. A beruházások előirányzata év 100 678,3 millió forinttal 
növekedett, a felújítások előirányzata 17 859,3 millió forinttal növekedett. 

A beruházási kiadások 60 245,7 millió forint összegéből az immateriális javak beszerzésére 
1602,1 milli forintot, az ingatlanok létesítésére 22 941,7 millió forintot (melyből termőföld 
vásárlására 49,9 millió forintot), informatikai eszköz beszerzésére 4830,7 millió forintot, 
egyéb tárgyi eszköz beszerzésére 21 333,6 millió forintot, részesedések beszerzésére 
8,1 millió forintot, meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadásokra 176,0 millió 
forintot és a beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adóra 9353,5 millió 
forintot költöttek a felsőoktatási intézmények. 

A 7360,6 millió forint felújítási kiadások 82,0%-át az ingatlanok felújítására fordított összeg 
teszik ki. Az informatikai eszközök felújítására 4,3 millió forint került felhasználásra, míg az 
egyéb tárgyi eszközök 1,2%-ban teljesültek. A felújítási célú előzetesen felszámított általános 
forgalmi adó összege 1231,9 millió forintot képvisel, mely a felújítási kiadások 16,7%-át teszi 
ki. A felújítási kiadások összesen 7360,6 millió forintban teljesültek.  

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 5081,4 millió forint, míg az egyéb 
felhalmozási célú kiadások előirányzata 65,9 millió forint volt. Év közben növekedett az 
előirányzat, előbbi 8659,9 millió forintra, utóbbi pedig 6270,2 millió forintra. 

 

5. Bevételek alakulása 

Összességében a felsőoktatási intézmények költségvetési bevételi előirányzata az eredeti 
344 282,1 millió forint összegű előirányzathoz képest 405 925,5 millió forintra módosult év 
közben. 

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 
187 709,5 millió forint volt, amely év közben 252 083,2 millió forintra módosult, mely 
98,5%-ban teljesül év végéig. A felsőoktatási intézmények központi költségvetési szervtől 
1558,6 millió forintot, a központi kezelésű előirányzatokból 156,9 millió forintot, a fejezeti 
kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására 
15 112,6 millió forintot, az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból 1805,5 millió forintot, 
továbbá a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 212 623,9 millió forintot, az elkülönített 
állami pénzalapoktól 16 077,7 millió forintot, a helyi önkormányzatok és költségvetési 
szerveiktől 543,2 millió forintot, valamint a társulások és költségvetési szerveiktől 76,9 millió 
forintot és a nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveiktől 0,7 millió forintot 
realizáltak. 

A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat eredeti összege 
26 244,04 millió forint volt, év közben 16 252,2 millió forinttal csökkent az előirányzat, 
amely 72,6%-ban teljesült. A teljesült 7254,3 millió forint 97,3%-ában a felhalmozási célú 
támogatások bevételei államháztartáson belülről érkező 7056,7 millió forint összege teszi ki. 
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Jelentős összeget a fejezeti kezelésű előirányzatokból EU-s programokra és azok hazai 
társfinanszírozására nyújtott 2790,7 millió forint és az egyéb fejezeti kezelésű 
előirányzatokból kapott 2518,3 millió forint képvisel. 

A felsőoktatási intézmények közhatalmi bevéltelek eredeti előirányzata 80,0 millió forint volt, 
a módosított előirányzat (32,5 millió forint) összegéből pedig év végére 29,5 millió forint 
teljesült. A közhatalmi bevételekből igazgatási szolgáltatási díjak jogcímen 29,2 millió forint, 
a felügyeleti díjakból 0,3 millió forint teljesült. 

A működési bevételek előirányzata a 118 465,7 millió forint eredeti előirányzathoz képest 
8235,0 millió forinttal nőtt, mely 121 043,0 millió forint összegben teljesült. A működési 
bevételek jelentős, 68,54%-át a hallgatók által befizetett, intézményi ellátási díjak bevételei 
teszik ki, mely 82 964,9 millió forintban teljesült. Jelentős értéket, 25 815,0 millió forintot 
képvisel szolgáltatások ellenértékeként befolyt összeg, valamint a kiszámlázott általános 
forgalmi adó 4986,4 millió forintot összege. 

A felhalmozási bevételek alacsonyabb szinten, 697,5 millió forintban kerültek megtervezésre, 
év közben az előirányzat 1797,6 millió forintra nőtt, és év végére 70,3%-ban teljesült az 
előirányzat. A felhalmozási bevételekből az ingatlanok értékesítésből származó bevétel 
1185,4 millió forintra, 63,7%-ban teljesült. 

A működési célú átvett pénzeszközök eredeti előirányzata 8863,6 millió forint, míg a 
felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 2221,4 millió forint volt. Év közben 
mindkettő előirányzat növekedett, előbbi 12 974,7 millió forintra, utóbbi pedig 2344,5 millió 
forintra. A 13 193,7 millió forint működési célú átvett pénzeszközök 99,3%-át az egyéb 
működési célú átvett pénzeszközök teszik ki, legjelentősebb tételként 3015,8 millió forint 
egyéb civil szervezetektől, 5697,4 millió forint Európai Uniótól, 1069,1 millió forint 
kormányok és nemzetközi szervezetektől, míg 1359,6 millió forint külföldiek befizetéséből 
tevődnek össze. 

A felsőoktatási intézmények költségvetési támogatásának 2019. évi eredeti előirányzata 
211 377,5 millió forintban került meghatározásra, mely az év során 281 489,4 millió forintra 
módosult.  

Az előző évi maradvány igénybevételeként 285 103,6 millió forint pénzforgalom nélküli 
bevétellel módosult a bevételi előirányzat. 

A 2019. évben 273 349,9 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, ebből 
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány összege 273 018,4 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 331,5 millió forint. 

 

6. Vagyoni helyzet 

A felsőoktatási intézmények éves költségvetési beszámolójában a 2019. évi mérlegfőösszeg 
918 608,2 millió forint, a 2018. évi 901 891,2 millió forint főösszeghez képest a növekedés 
16 717,0 millió forint, mely 1,9% növekedést jelent. A befektetett eszközök nettó állománya 
30 255,5 millió forinttal nőtt 559 598,3 millió forintra, míg a pénzeszközök értéke 
290 644,3 millió forintról 279 385,1 millió forintra csökkent. Az intézmények 
követelésállománya 3919,5 millió forinttal csökkent a 2018. évhez képest. Az aktív időbeli 
elhatárolások értéke nőtt, 169,1 millió forinttal, az egyéb sajátos eszköz oldali elszámolások 
állománya pedig szintén nőtt, 1085,0 millió forinttal. Az intézmények saját tőkéje a 2018. 
évhez képest emelkedett, 603 070,0 millió forintról 637 931,9 millió forintra. Az intézmények 
kötelezettségállománya növekedett, 40 388,6 millió forintról 51 758,3 millió forintra. A 
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passzív időbeli elhatárolások értéke 258 432,6 millió forintról 228 918,0 millió forintra 
csökkent, mely 11,4%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. 

 

7. Egyéb információk: 

2019. évben a felsőoktatási intézmények: 

‒ vállalkozási tevékenységet nem végeztek, 

‒ szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenységet nem végeztek,  

‒ alapítványt, közalapítványt, közhasznú szervezetet nem támogattak, 

‒ állampapírokkal nem rendelkeztek, 

‒ közül három látott el tulajdonosi joggyakorlást (Debreceni Egyetem, Pécsi 
Tudományegyetem, Pannon Egyetem) az alábbiak szerint: 

 

A cím intézményeinek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdasági társaságok  

(ideértve a nonprofit társaságokat is) 

Gazdálkodó 
szervezet 

megnevezése 

Saját tőke 
értéke (millió 

forint) 

Állami 
tulajdoni 
részesedés 
mértéke 

Költségvetési 
támogatás 

összege 
(millió forint) 

Költségvetési 
támogatás 

célja 

Debreceni Egyetem 
Debreceni Nyári Egyetem 
Oktatási Szolgáltató Nonprofit 
Kft. 

12,0 100% 0 - 

Pécsi Tudományegyetem 

PTE Politechnika Kft. 37,0 100% 0 - 
Pannon Egyetem 

NEREUS Park Hotel 
Idegenforgalmi Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

109,9 100% 0 - 

Egyetemi Centrum Kft. 47,7 100% 0 - 
 

A korábbi PPP konstrukcióban létrejövő beruházások bérleti díjának, üzemeltetési 
költségeinek kifizetésére – az év közben történő kiváltásokon kívül – 17 felsőoktatási 
intézménynél 8892,3 millió forint összegben került sor állami támogatásból, az alábbi 
projektekre: 

− az oktatási-kutatási infrastruktúrák bérleti díjához: 

= az Eötvös Loránd Tudományegyetem Trefort projektje; 

= a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Q oktatási épülete; 

= az Eszterházy Károly Egyetem egri oktatási épületei;  

= a Nyíregyházi Egyetem B, D, E oktatási épületei;  

= a Semmelweis Egyetem FOK Oktatási Központ, Elméleti Orvostudományi 
Központ; 
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= az Óbudai Egyetem oktatási épülete; 

= a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Kar oktatási épülete. 

− a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához: 

= a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Kollégium és Markusovszky II. Kollégium; 

= a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kármán Tódor Kollégiuma 
és Schönherz Zoltán Kollégiuma; 

= a Pannon Egyetem Központi Kollégiuma;  

= a Pécsi Tudományegyetem öt kollégiuma;  

= az Szent István Egyetem öt kollégiuma; 

= a Budapesti Corvinus Egyetem Földes Ferenc Kollégiuma  

= a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/2-E-7 épületei;   

= az Eszterházy Károly Egyetem Leányka utcai kollégiuma;  

= a Kaposvári Egyetem Csukás Zoltán kollégiuma; 

= a Dunaújvárosi Egyetem Dózsa György úti kollégiuma; 

= a Nyíregyházi Egyetem Campus Hotel és Kollégiuma; 

= az Eötvös Loránd Tudományegyetem SEK Kollégiuma. 

‒ az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához:  

= az Óbudai Egyetem Tavaszmező utcai kollégiuma; 

= a Debreceni Egyetem Kassai úti diákhotele, a Campus Hotel; 

= a Pannon Egyetem Hotel Magister diákotthona;  

= az Szent István Egyetem gödöllői diákotthona; 

= a Miskolci Egyetem UNI Hotel E/0 épülete. 

2019. évben az Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campus Kollégium PPP kiváltására 
714,3 millió forint, továbbá a Diákotthon és Sportlétesítmények PPP projekt kiváltására 
1079,5 millió forint iránytószervi támogatást kapott. A szerződések, közművek átírása, 
valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó PPP konstrukció a partnerrel történő közös 
megegyezéssel való megszűntetése 2019. december hónapban megtörtént.  

Az egyes állami fenntartású felsőoktatási intézmények hosszú távú gazdaságos és hatékony 
működésének biztosítása céljából történő támogatásáról szóló 1211/2019. (IV. 18.) Korm. 
határozattal biztosított 31,8 millió forint összegű támogatásból a Kaposvári Egyetem lezárta a 
Csukás Zoltán kollégium PPP projektet, a konstrukció 2019. június hónapban lezárult. 
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VI.  Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

20 FEJEZETI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK 

A Kvtv. szerint 84 darab fejezeti kezelésű előirányzat rendelkezett eredeti kiadási 
előirányzattal. Év közben a maradványos sorok beemelésével, illetve a EMMI fejezettől 
átkerült felsőoktatási feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatokkal együtt 106 
darab fejezeti kezelésű előirányzat kezelése valósult meg. Az fejezeti kezelésű előirányzatok 
alakulását az alábbi részletezés mutatja. 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   615 829,0 717 308,9 717 308,9 1 023 900,3 926 810,6 150,5% 90,5% 

  

ebből:  
személyi 
juttatás 

0,0 5 443,5 5 443,5 0,0 0,0 
    

Bevétel   24 131,7 4 220,0 4 220,0 11 254,5 11 254,5 46,6% 100,0% 

Támogatás   601 587,9 713 088,9 713 088,9 789 409,7 789 409,7 131,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  
213 311,9 0,0 0,0 223 236,1 223 202,5 104,6% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése 

Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 

 
      millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

717 308,9 4 220,0 713 088,9 5 443,5 - 

Módosítások jogcímenként  0,0 0,0 0,0 0,0 - 
- Korm. hatáskörben 127 609,3 0,0 127 609,3 0,0 - 
- Költségvetési maradvány 223 236,1 223 236,1 0,0 0,0 - 
- Többletbevétel 7 034,5 7 034,5 0,0 0,0 - 
- Fejezetek közötti előirányzat 
átadás-átvétel 

-40 631,0 0,0 -40 631,0 -4 583,9 - 

- Fejezeten belüli előirányzat 
átadás-átvétel 

-10 657,5 0,0 -10 657,5 -859,6 - 

2019. évi módosított előirányzat 1 023 900,3 234 490,6 789 409,7 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményzettenként  
 

      
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 717 308,9 4 220,0 713 088,9 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek       

  = működésre -4 802,3 0,0 -4 802,3 

  = meghatározott feladatra -20 194,4 0,0 -20 194,4 

- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -17 128,3 0,0 -17 128,3 

- más fejezet intézményének       

  = működésre  -30 373,0 0,0 -30 373,0 

  = meghatározott feladatra  -1 237,5 0,0 -1 237,5 

  = tovább finanszírozásra  0,0 0,0 0,0 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -10 530,0 0,0 -10 530,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- bevétel előirányzatosítás 7 034,5 7 034,5 
 

- maradvány előirányzatosítás 223 236,1 223 236,1 0,0 

- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 31 467,5 0,0 31 467,5 

- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 1 509,5 0,0 1 509,5 

- Korm. hatáskörben 127 609,3 0,0 127 609,3 

2019. évi módosított előirányzat 1 023 900,3 234 490,6 789 409,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményzettenként  
  

     
Fejezeti kezelésű előirányzatok összesen 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (59 darab) 25 183,0 0,0 25 183,0 

− más fejezet intézménye 24 520,9 0,0 24 520,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 0,0 0,0 0,0 

− alapítvány 19 468,2 0,0 19 468,2 

− közalapítvány 1 145,4 0,0 1 145,4 

− nonprofit társaság 199 305,9 0,0 199 305,9 

− gazdasági társaság 503 812,2 185,5 503 626,7 

− önkormányzat/vagy intézménye 48 111,7 0,0 48 111,7 

− elkülönített állami pénzalap 4,8 0,0 4,8 

− társadalombiztosítási költségvetési szerv 0,0 0,0 0,0 

− magánszemély 6 822,4 0,0 6 822,4 

− egyéb (megjelölve)       

 
egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 5 360,1 639,6 4 720,5 

 
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 640,2 0,0 640,2 

 
egyéb - nemzetközi szervezet 564,4 0,0 564,4 

 
egyéb - egyházi jogi személy 22 471,8 0,0 22 471,8 

 
egyéb - határon túli intézmények, intézetek 1 635,0 0,0 1 635,0 

 
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 67 764,6 0,0 67 764,6 

Összes kifizetés 926 810,6 825,1 925 985,5 

 

Az ITM fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2019. évi Kvtv.-ben biztosított 
kiadási előirányzata 717 308,9 millió forint volt, melynek forrása 713 088,9 millió forint 
(99,4%) támogatás, 4220,0 millió forint (0,6%) bevétel.  

A Kvtv. szerinti 2019. évi eredeti kiadási előirányzat 1 023 900,3 millió forintra változott, 
ebből kormány hatáskörében 127 609,3 millió forint, felügyeleti hatáskörben 178 982,1 millió 
forint növekedés történt. A Kvtv.-hez képest a növekedés mértéke 42,7%. Az eredeti kiadási 
előirányzat növekedésének jelentős forrását képezte 223 236,1 millió forint összegben az 
előző évek költségvetési maradványa a bevétel (7034,5 millió forinttal) és támogatási 
előirányzat (76 320,8 millió forinttal) növekedése mellett. 

A Kvtv. szerinti bevételi előirányzat 4220,0 millió forint, mely 7034,5 millió forinttal 
11 254,5 millió forintra változott, ez 166,7%-os növekedést jelent. 

A 713 088,9 millió forint eredeti támogatási előirányzat kormány hatáskörű (127 609,3 millió 
forint) növekedés, és fejezeti hatáskörű (-51 288,5 millió forint) csökkenés mellett 789 409,7 
millió forintra növekedett. 

A kiadási előirányzat 90,5%-ban a bevételi előirányzat és a támogatási előirányzat 100,0%-
ban teljesült. A maradvány előirányzat teljesülése a devizaszámla egyenlegének szabad 
maradványként történő befizetése miatt változott. 
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20.31 Kiemelt célú beruházások támogatása 

20.31.01. Győr-Gönyű kikötőfejlesztés 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       4,8     0,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel       4,8 4,8   100,0% 

Támogatás               

Költségvetési - maradvány               

 

Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel 4,8 4,8     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 4,8 4,8 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 4,8 4,8   
2019. évi módosított előirányzat 4,8 4,8 0,0 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat az 
év során – a kikötő tűzivíz-rendszerének fejlesztése kapcsán az Észak-Dunántúli Vízügyi 
Igazgatósággal kötött támogatási szerződés elszámolásából fakadóan visszafizetett fel nem 
használt támogatás összegéből – befolyt többletbevétel előirányzatosításával 4,8 millió forint 
volt. 

Az előirányzaton 2019. december 31-én 4,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány állt rendelkezésre.  
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20.31.04. Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 105,7     385,5 385,5 18,3% 100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 0,0             

Költségvetési - maradvány 2 491,2     385,5 385,5 15,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 385,5 385,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 385,5 385,5 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 385,5 385,5   
2019. évi módosított előirányzat 385,5 385,5 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 385,5   385,5 
Összes kifizetés 385,5 0,0 385,5 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2018. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása után a módosított előirányzat 
385,5 millió forint volt. 

A turisztikai célú keskeny nyomközű kisvasutak fejlesztéséről szóló 1467/2017. (VII. 25.) 
Korm. határozat 1.c) pontja alapján a debreceni Zsuzsi Erdei Vasútnagyállomás bekötésével 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a DKV Debreceni Közlekedési Zrt-vel kötött 
támogatási szerződés keretében biztosított támogatásból a második előleg részlet 385,5 millió 
forint összegű átutalása – a 2018. évi maradvány terhére – 2019. május 30-án történt meg. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.31.06. Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 33,8     4,5 4,5 13,3% 100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 0,0             

Költségvetési - maradvány 38,3     4,5 4,5 11,7% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetés   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 4,5 4,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 4,5 4,5 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 
kedvezményezettenként 

 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 4,5 4,5   
2019. évi módosított előirányzat 4,5 4,5 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 4,5   4,5 
Összes kifizetés 4,5 0,0 4,5 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2018. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása után a módosított 
előirányzat 4,5 millió forint volt, mely a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre 
került. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32 Közlekedési ágazati programok 

20.32.01. A közösségi közlekedés összehangolása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 397,0 453,2 453,2 776,9 756,5 190,6% 97,4% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 198,9         0,0%   

Támogatás 521,9 453,2 453,2 453,2 453,2 86,8% 100,0% 

Költségvetési - maradvány 0,0     323,7 323,7   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 453,2   453,2   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési – maradvány 323,7 323,7     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 776,9 323,7 453,2 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 453,2   453,2 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 323,7 323,7   
2019. évi módosított előirányzat 776,9 323,7 453,2 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 586,4   586,4 
- gazdasági társaság 169,6   169,6 
- egyéb (megjelölve)       

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, 
Kincstári Előrejelzés befizetési számla 

0,5   0,5 

Összes kifizetés 756,5 0,0 756,5 

 

A 2019. évi törvény szerinti eredeti kiadási és támogatási előirányzat összege 453,2 millió 
forint volt, a 2018. évi maradvány 323,7 millió forint, melyből 323,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A 
2019. évi módosított előirányzat 776,9 millió forint volt. 

A kötelezettségvállalással terhelt maradványból a KTI részére 133,5 millió forint összegben 
történt kifizetés a közösségi közlekedéssel kapcsolatos feladatokra. A MÁV-HÉV 
Helyiérdekű Vasút Zrt. (továbbiakban: MÁV-HÉV Zrt.) részére 190,0 millió forint összegben 
történt kifizetés MÁV-HÉV Zrt. járműkövetés feladatokra. 

Az előirányzat 385,0 millió forint összegben a KTI Személyszállítási Közszolgáltatási 
Igazgatósága (a továbbiakban: SZKI) és az SZKI keretén belül működő 5 közlekedésszervező 
iroda 2019. évi működtetésével, a közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelésével 
összefüggő feladatait finanszírozta. A támogatás teljes összege átutalásra került. 

A „menetrend átalakítási projekt” támogatására a KTI részére nyújtott támogatás (30,0 millió 
forint) célja az egységes országos szolgáltatáskínálat, menetrendi stratégia és rendszer 
kialakítása. Ennek fontos eleme az autóbusz közlekedési alágazaton belüli és az autóbusz 
illetve vasúti közlekedési alágazatok közötti indokolatlan párhuzamosságok megszüntetése és 
az eszköz-megtakarítási lehetőség biztosítása a szolgáltatási színvonal megtartásával, illetve 
emelésével. A támogatás teljes összege átutalásra került. 

A „Közszolgáltatás 2020-II.” tárgyú támogatás (30,0 millió forint) célja a Volánbusz Zrt. és 
az abba beolvadó Közlekedési Központok (volt Volán társaságok) 2019. december 31-én 
lejáró közszolgáltatási szerződéseivel kapcsolatos piacra lépési feladatok előkészítő 
munkájának (eljárásrendi szabályok, szakmai tanácsadás) biztosítása. A támogatás teljes 
összege átutalásra került. 

A gyógyászati segédeszközként használt elektromos mopedek és kerekesszékek közforgalmú 
autóbuszokon történő szállításával kapcsolatban felmerülő statikai és dinamikai vizsgálatok 
elvégzéséhez nyújtott támogatás (7,9 millió forint) célja az volt, hogy az említett gyógyászati 
segédeszközökkel közlekedő személyek a menetrend szerinti közforgalmú járatokat végző 
autóbuszokat mielőbb igénybe vehessék. A támogatás teljes összege átutalásra került. 
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A 2018. évi 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi 
Maradványelszámolási Alapba befizetésre került. A 2018. évi előrejelzési adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó 0,3 millió forint befizetési kötelezettség a Kincstár Előrejelzési befizetési 
kötelezettség számlára teljesült. 

A MÁV-HÉV Zrt. 20,4 millió forint fel nem használt támogatását visszautalta, így az 
előirányzaton 20,4 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

 

20.32.02. Közúthálózat fenntartás és működtetés 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 84 695,0 90 288,5 90 288,5 92 529,5 92 529,5 109,3% 100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 2 111,3 1 800,0 1 800,0 2 947,6 2 947,6 139,6% 100,0% 

Támogatás 82 902,1 88 488,5 88 488,5 88 173,6 88 173,6 106,4% 100,0% 

Költségvetési - maradvány 1 089,9     1 408,3 1 408,3 129,2% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 90 288,5 1 800,0 88 488,5   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 1 408,3 1 408,3     - 
- Többletbevétel 1 147,6 1 147,6     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-314,9   -314,9   - 

2019. évi módosított előirányzat 92 529,5 4 355,9 88 173,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 90 288,5 1 800,0 88 488,5 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -314,9   -314,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 1 147,6 1 147,6   
- maradvány előirányzatosítás 1 408,3 1 408,3   
2019. évi módosított előirányzat 92 529,5 4 355,9 88 173,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 92 082,2   92 082,2 
- gazdasági társaság 164,2   164,2 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 274,6   274,6 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 8,5   8,5 
Összes kifizetés 92 529,5 0,0 92 529,5 

 

A 2019. évi költségvetési törvény szerinti eredeti támogatási előirányzat 88 488,5 millió 
forint, a bevételi előirányzat 1800,0 millió forint, a kiadási előirányzat 90 288,5 millió forint 
volt. A 2019. évi eredeti előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 314,9 millió forint 
összegű átcsoportosítás történt a tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozására. A 
2019. évi eredeti előirányzat összege növelésre került a 2018. évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány 1408,3 millió forint összegével, valamint a 2019. év folyamán a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. (a továbbiakban: MK Zrt.) által a meghatározott össztömeget, 
tengelyterhelést, tengelycsoport-terhelést és méretet meghaladó járművek közlekedéséről 
szóló 36/2017. (IX. 18.) NFM rendelet alapján teljesített befizetésekből származó túlsúlydíj 
jogcímen összesen 1147,6 millió forinttal. 

Az előirányzat módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 88 173,6 millió 
forint, a módosított bevételi előirányzat, a költségvetési maradvánnyal együtt 4355,9 millió 
forint, a módosított kiadási előirányzat 92 529,5 millió forint volt. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az alábbi feladatok finanszírozását biztosította: 

− A közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási és felújítási feladatainak 
finanszírozásához és középtávú működtetéséhez szükséges intézkedésekről szóló 
1978/2015. (XII. 23.) Korm. határozat állapította meg a 2016-2020. közötti időszakra az 
éves támogatási összeg mértékét, amely alapján a Közlekedésfejlesztési és Koordinációs 
Központ 2016. évben 5 évre szóló támogatási szerződést kötött a MK Zrt.-vel az 
országos közúthálózaton végzett üzemeltetési, karbantartási és útügyi műszaki-
gazdasági szolgáltatások ellátása érdekében. A támogatási szerződés keretében 
megvalósított feladatok finanszírozására 2019. évben összesen 92 082,2 millió forint 
összegű kifizetés történt. 

− Központi üzemeltetés (az országos közúthálózattal, illetve a magyar állam tulajdonában 
álló, az Országos Közúti Adatbankban nem szereplő vagyonelemekkel összefüggő, 
szakmai tevékenységhez kapcsolódó ellenőrzési, illetve szakértői feladatok ellátása, 
amelyek az alábbi két fő tevékenységet tartalmazzák: 

= Az országos közúthálózaton végzett közútkezelői tevékenység 2018–2019. évi, 
valamint 2019-2020. évi ellenőrzése tárgyában az ITM – a 2018. és 2019. évben 
lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján – a két időszakra 7 megbízási 
szerződést kötött a Közutas Mérnöki Iroda Kft. - EUROUT Mérnöki Tanácsadó 
Szervező és Kereskedelmi Kft. alkotta konzorciummal. A szerződések alapján a 
2019. évben 164,2 millió forint összegű kifizetés történt. 
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− A többletbevétel összegéből összesen 274,6 millió forint összegben történt 
átcsoportosítás, az alábbiak szerint: 

= a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak 
javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása fejezeti kezelésű 
előirányzat javára 18,5 millió forint került átcsoportosításra a debreceni Észak-
Nyugati Gazdasági Övezet kialakításához kapcsolódó területszerzési feladatok 
elvégzésének finanszírozására, 

= a Regionális repülőterek működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
javára összesen 65,6 millió forint került átcsoportosításra, amely a Szegedi 
repülőtérhez szükséges 30,0 millió forintot és a Pécs-Pogány repülőtér 
működéséhez szükséges 35,6 millió forintot tartalmazott, 

= az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára 190,5 millió forint 
került átcsoportosításra az autóbusszal végzett közszolgáltatási személyszállítási 
szerződések 2019. december 31-i lejáratát követően a piacra lépési feladatok 
előkészítő munkájának folytatásához és a pályáztatás lebonyolításához. 

− A kötelezettségvállalások lezárását követően a 2018. évi meghiúsult maradvány 
8,5 millió forint összege befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap 
javára. 

Az előirányzat terhére a 2019. évben összesen 92 529,5 millió forint összegű kifizetés történt. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.03. Útdíj rendszerek működtetése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 24 919,9 26 500,0 26 500,0 36 838,8 35 488,8 142,4% 96,3% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 28 085,5 26 500,0 26 500,0 27 757,6 27 757,6 98,8% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

5 915,6     9 081,2 9 081,2 153,5% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 26 500,0   26 500,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 1 350,0   1 350,0   - 
- Költségvetési  maradvány 9 081,2 9 081,2     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-92,4   -92,4   - 

2019. évi módosított előirányzat 36 838,8 9 081,2 27 757,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 26 500,0   26 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -92,4   -92,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 9 081,2 9 081,2   
- Korm. hatáskörben 1 350,0   1 350,0 
2019. évi módosított előirányzat 36 838,8 9 081,2 27 757,6 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 35 488,6   35 488,6 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,2   0,2 
Összes kifizetés 35 488,8 0,0 35 488,8 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 26 500,0 millió forint volt. 
Ezt növelte az előirányzat 2018. évi 9081,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány összege, valamint az állami tulajdonban álló gazdasági társaságok támogatásához 
szükséges forrás biztosításáról szóló 1743/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján biztosított 
1350,0 millió forint forrás. 

Az előirányzat terhére az ITM igazgatása javára 92,4 millió forint került átcsoportosításra a 
tranzakciós illeték és kincstári díj finanszírozására, így a módosított 2019. évi előirányzat 
összege 36 838,8 millió forint lett. 

Ebből 9081,0 millió forint a 2018. évi szerződés keretében került kifizetésre 2019. január-
március folyamán, míg 0,2 millió forint fel nem használt maradványként befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alap javára. 
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A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer és használati díjas díjszedési rendszer 
működtetésével összefüggő 2019. évi feladatok ellátására az ITM 26 407,6 millió forint 
értékben kötött szerződést a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-vel (a továbbiakban: 
NÚSZ), amely szerződés keretében az alábbi feladatok kerültek finanszírozásra és 
végrehajtásra a NÚSZ által: 

− a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzés-támogatási feladatok ellátásához 
szükséges eszközök és létesítmények működtetése, üzemeltetése, illetve fenntartása, 
valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíj-szolgáltatói és díjellenőrzés-támogatási 
feladatok elvégzése, továbbá az azokhoz kapcsolódó tevékenységek, illetve 

− az időtartamhoz kötött használati díjas – e-matricás – rendszerhez kapcsolódó 
értékesítési, díjellenőrzési, fix- és mobilkamerás adatgyűjtési, pótdíjfizetési felszólítási 
és behajtási, valamint kapcsolódó ügyfélszolgálati és ügyfélkapcsolati tevékenységek 
ellátása. 

A 2019. évben a megkötött szerződéssel összefüggésben összesen 26 407,6 millió forint 
került pénzügyileg teljesítésre, így 2019. évben a ténykifizetés az előirányzatról 35 488,8 
millió forint volt. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 1350,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.32.04. Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása (maradvány) 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       22,4 0,2   0,4% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel       22,2 22,2   100,0% 

Támogatás               

Költségvetési - maradvány       0,2 0,2   100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 0,2 0,2     - 
- Többletbevétel 22,2 22,2     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 22,4 22,4 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 22,2 22,2   
- maradvány előirányzatosítás 0,2 0,2   
2019. évi módosított előirányzat 22,4 22,4 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,2   0,2 
Összes kifizetés 0,2 0,0 0,2 

 

Az előirányzat az ITM fejezetben 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett. A 2019. évi előirányzat növelésre került a 2018. évi kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 0,2 millió forint összegével, valamint a 2019. évi többletbevétel 22,2 millió 
forint összegével, amely a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) 
által, a társaság működését finanszírozó támogatási szerződés elszámolásával kapcsolatban, az 
ITM részére teljesített visszafizetésből keletkezett. Ennek eredményeként a módosított kiadási 
és bevételi előirányzat összege 22,4 millió forint volt. 

Kiadás 0,2 millió forint összegben teljesült a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
Központi Maradványelszámolási Alap javára történő befizetésével. 

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 2019. december 31-én 22,2 millió 
forint volt. 

  

2647



20.32.05. TEN-T projektek 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3,9     975,1 940,9 24 125,6% 96,5% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 0,0             

Költségvetési -  
maradvány 

979,0     975,1 975,1 99,6% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése    

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 975,1 975,1     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 975,1 975,1 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 975,1 975,1   
2019. évi módosított előirányzat 975,1 975,1 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 74,3   74,3 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 866,6   866,6 
Összes kifizetés 940,9 0,0 940,9 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, kizárólag a korábbi évek 
kötelezettségvállalással terhelt 975,1 millió forintos maradványa állt rendelkezésre. 

2019. évben az előirányzat terhére történt kifizetések: 

− 2018. évi maradvány beutalása a Központi Maradványelszámolási Alapba 866,6 millió 
forint összegben, 

− Budapest-Keleti – Miskolc – Nyíregyháza vasúti szakasz engedélyezésének 
előkészítésére vonatkozó tervezési munkák című TENT-T támogatási szerződés 
keretében a NIF Zrt. részére történő kifizetése 74,3 millió forint összegben. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 34,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.32.06. Belvízi hajózási alapprogram 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 200,0% 100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0 
      

Bevétel 0,0 
      

Támogatás 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 100,0% 100,0% 

Költségvetési - maradvány 0,1 
  

0,1 0,1 100,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   
   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,1   0,1   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 0,1 0,1     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 0,2 0,1 0,1 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,1   0,1 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 0,1 0,1   
2019. évi módosított előirányzat 0,2 0,1 0,1 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, 
Kincstári Előrejelzés befizetési számla 

0,2   0,2 

Összes kifizetés 0,2 0,0 0,2 

 

Az előirányzat 2019. évi kiadási és támogatási eredeti előirányzata 0,1 millió forint, az előző 
évi maradvány előirányzatosításából keletkező bevételi előirányzata 0,1 millió forint, így a 
módosított előirányzat összege 0,2 millió forint volt. Az eredeti előirányzaton rendelkezésre 
álló 0,1 millió forint összegű forrás nem került felhasználásra, mivel az alapprogram csak a 
belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos zavara esetén biztosít forrást 
(szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez), azonban ilyen piaczavar 2019. évben nem 
következett be. 

A módosított előirányzatból 2019. év során 0,1 millió forint a Központi 
Maradványelszámolási Alapba, valamint 0,1 millió forint a Kincstári Előrejelzés befizetési 
számla javára került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.10. Vasúthálózat fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 10 354,0 17 818,7 17 818,7 39 188,8 39 185,6 378,5% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 56,0     63,9 63,9 114,1% 100,0% 

Támogatás 26 406,3 17 818,7 17 818,7 22 370,4 22 370,4 84,7% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

646,3     16 754,5 16 754,5 2 592,4% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése    

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 17 818,7   17 818,7   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 4 587,8   4 587,8   - 
- Költségvetési  maradvány 16 754,5 16 754,5     - 
- Többletbevétel 63,9 63,9     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-36,1   -36,1   - 

2019. évi módosított előirányzat 39 188,8 16 818,4 22 370,4 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 17 818,7   17 818,7 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -62,1   -62,1 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 63,9 63,9   
- maradvány előirányzatosítás 16 754,5 16 754,5   

- 
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, 
intézményétől 

26,0   26,0 

- Korm. hatáskörben 4 587,8   4 587,8 
2019. évi módosított előirányzat 39 188,8 16 818,4 22 370,4 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 38 974,8   38 974,8 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 39,6   39,6 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 171,2   171,2 
Összes kifizetés 39 185,6 0,0 39 185,6 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 17 818,7 millió forint volt. 
Kormánydöntéssel 4587,8 millió forint összegű forrás került biztosításra. Az előirányzat 
terhére az ITM Igazgatás javára 62,1 millió forint került átcsoportosításra kincstári díj és 
tranzakciós illeték finanszírozására. Az előirányzat javára az ITM Igazgatás terhére 
26,0 millió forint került átcsoportosításra. Az előirányzaton 63,9 millió forint összegű 
többletbevétel keletkezett, amely fel nem használt támogatás visszafizetéséből adódott. A 
fentiek és az előirányzatosított 16 754,5 millió forint 2018. évi maradvány eredményeként a 
módosított előirányzat összege 39 188,8 millió forint lett. 
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Kormányzati hatáskörben 4587,8 millió forint forrás az alábbi feladatokra került biztosításra: 

− a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti 
felújítások és fejlesztések megvalósításáról szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 
alapján 3700,0 millió forint; 

− a MÁV Magyar Államvasutak Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak a kormányzati 
célú hálózatok fejlesztésében való közreműködésének finanszírozásáról szóló 
1247/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 887,8 millió forint. 

A Békéscsaba, Hódmezővásárhely, Szeged és Szabadka térsége elővárosi közlekedése 
fejlesztésének támogatásáról szóló 1585/2017. (VIII. 28.) Korm. határozat alapján az alábbi 
feladatokat végezte el a NIF Zrt.: 

− Szeged-Hódmezővásárhely tram-train rendszerhez szükséges városi vasúti, a tram-
trainhez közvetlenül kapcsolódó nagyvasúti infrastruktúra és a Szeged-
Hódmezővásárhely közötti 135. számú vasútvonal szűk keresztmetszet megszüntetése, 

− Szeged-Szabadka, Szeged-Békéscsaba szűk keresztmetszetek kiváltása és az elővárosi 
fejlesztésekre irányuló projekt előkészítése, valamint az érintett vasútvonalak 
villamosításának vizsgálata. 

E feladatokra 2019. évben 15 913,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt támogatásból, 
valamint 14 414,5 millió forint a 2018. évi maradványból. 

A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és 
közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozatban előírt 
feladattal kapcsolatban 1190,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt a NIF Zrt. részére. 

A Budapest-Kolozsvár nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági 
tanulmányának elkészítéséről szóló 1151/2018. (III. 26.) Korm. határozatban, valamint a 
Budapest-Varsó nagysebességű vasútvonal részletes megvalósíthatósági tanulmányának 
elkészítéséről szóló 1174/2018. (III. 28.) Korm. határozatban foglaltak elvégzése érdekében 
2019. évben 1136,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt (ebből 2018. évi maradvány 
terhére 797,2 millió forint). 

A Zalaegerszeg–Rédics–Lendva vasútvonal-fejlesztés I. ütemének előkészítéséről szóló 
1319/2019. (V. 30.) Korm. határozatban foglaltak figyelembe vételével „a Zalaegerszeg-
Rédics-Lendva-Beltinci vasúti kapcsolat fejlesztésére készített Megvalósíthatósági tanulmány 
kiegészítése és feltételes közbeszerzés lefolytatása” tárgyban 23,0 millió forint összegben 
történt kötelezettségvállalás és a pénzügyi teljesítés is megtörtént. 

Az egyes nagysebességű vasútvonali előkészítési projektek határidejének módosításáról szóló 
1332/2019. (VI. 5.) Korm. határozat biztosított forrást a Debrecen, Nagyvárad, Szeged, 
Szabadka és Pécs nagyvárosokat összekötő Déli vasút fejlesztési terv előkészítéséhez, mely 
kapcsán 2019. évben 170,0 millió forint pénzügyi teljesítés történt. 

A Budapest-ukrán határ közötti vasúti vonalszakaszok előkészítésére vonatkozó CEF 
pályázathoz szükséges dokumentáció kidolgozása tárgyban 128,3 millió forint összegben 
került sor kötelezettségvállalásra, 2019. évben a teljes összeg kifizetésre került. A Kelenföld-
Hegyeshalom vasútvonal nemzetközi átjárhatóságának fejlesztése érdekében CEF-
pályázathoz szükséges dokumentáció kidolgozása tárgyban 40,6 millió forint összegben került 
sor kötelezettségvállalásra, amelyre 2019. évben 40,6 millió forint pénzügyi teljesítés történt. 
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A MÁV Zrt. részére 5059,4 millió forint került kifizetésre az alábbi feladatok elvégzésére: 

− A Közép-Duna menti térségben tervezett vasúti felújítások és fejlesztések 
megvalósítására 3700, millió forint, 

− Kormányzati célú hálózatok fejlesztése érdekében 887,8 millió forint, 

− Mobil utastájékoztató és információs pontok létesítése, Keleti pályaudvar 
utastájékoztatás korszerűsítése, Déli pályaudvar vizuális utastájékoztatás bővítése, 
valamint Csépa megállóhely útátjáróban fénysorompó telepítése feladatok elvégzésére 
471,6 millió forint. 

A GYSEV Zrt. „CrossBorder Rail” projektjének támogatása érdekében 900,0 millió forint 
többletforrás került biztosításra a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának 
felújítása előirányzaton le nem kötött forrás átcsoportosításával, melyre a 
kötelezettségvállalás megtörtént, 2018. évi maradvány terhére 900,0 millió forint pénzügyi 
teljesítése a 2019. évre húzódott át. 

39,6 millió forint összegű többletbevétel előirányzatosítását követően az Állami 
többletfeladatok előirányzatra átutalásra került. 

A Központi Maradványelszámolási Alapba 171,2 millió forint került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 3,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.32.11. Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 612,5 2 278,6 2 278,6 5 940,2 5 720,8 354,8% 96,3% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 2 356,0 2 200,0 2 200,0 2 403,0 2 403,0 102,0% 100,0% 

Támogatás 178,6 78,6 78,6 78,6 78,6 44,0% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

2 536,5     3 458,6 3 458,6 136,4% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 278,6 2 200,0 78,6   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 3 458,6 3 458,6     - 
- Többletbevétel 203,0 203,0     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 5 940,2 5 861,6 78,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 278,6 2 200,0 78,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 203,0 203,0   
- maradvány előirányzatosítás 3 458,6 3 458,6   
2019. évi módosított előirányzat 5 940,2 5 861,6 78,6 
 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 10,8   10,8 
- alapítvány 520,0   520,0 
- nonprofit társaság 5 136,3   5 136,3 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 50,0   50,0 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 3,7   3,7 
Összes kifizetés 5 720,8 0,0 5 720,8 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti bevételi előirányzata 2200,0 millió forint, támogatási 
előirányzata 78,6 millió forint, kiadási előirányzata 2278,6 millió forint volt. A bevételi 
előirányzaton 203,0 millió forint többletbevétel keletkezett. A többletbevételt a közúti 
járművek időszakos műszaki vizsgáztatása számának emelkedése okozta. A 2018. évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3455,4 millió forint, a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 3,2 millió forint, a 2019. évi módosított előirányzat 5940,2 millió forint 
volt. 

A 2017-2019-es évekre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2018. évi Közúti 
Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervében rögzített feladataira a KTI részére 3090,3 millió 
forint, a Kulturált Közlekedésért Alapítvány részére 260,0 millió forint, a KTE 
Közlekedéstudományi Egyesület részére 25,0 millió forint került kifizetésre, 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére. 
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A 2017-2019-es évekre szóló Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram 2019. évi Közúti 
Közlekedésbiztonsági Intézkedési Tervében rögzített feladatokra a KTI részére 1890,2 millió 
forint, a Kulturált Közlekedésért Alapítvány részére 260,0 millió forint, a KTE 
Közlekedéstudományi Egyesület részére 5,0 millió forint támogatás került biztosításra. 

Az előirányzat terhére 2019. évben szakképzési feladatok végzésével kapcsolatosan 
78,3 millió forint támogatás került kifizetésre a KTI részére. 

A 3,2 millió forint 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány és a 0,5 millió 
forint meghiúsult maradvány befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

A MK Zrt. részére 77,5 millió forint támogatás került biztosításra a közlekedésbiztonsági 
beavatkozásokra, valamint 10,8 millió forint tranzakciós illetékre és kincstári díjakra. 

A 2019. december 31-i maradvány összege 219,4 millió forint, amelyből 
kötelezettségvállalással terhelt 219,2 millió forint, míg kötelezettségvállalással nem terhelt 
0,2 millió forint. 

 

20.32.12. Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 206,2 220,0 220,0 393,7 372,6 180,7% 94,6% 

 ebből: személyi juttatás 0,0 
      

Bevétel 231,4 220,0 220,0 239,2 239,2 103,4% 100,0% 

Támogatás 0,0 
      

Költségvetési - maradvány 129,3 
  

154,5 154,5 119,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 220,0 220,0     - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 154,5 154,5     - 
- Többletbevétel 19,2 19,2     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 393,7 393,7 0,0 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 220,0 220,0   
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 19,2 19,2   
- maradvány előirányzatosítás 154,5 154,5   
2019. évi módosított előirányzat 393,7 393,7 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (darab) 0,8   0,8 
- nonprofit társaság 366,1   366,1 
- gazdasági társaság 3,2   3,2 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 2,5   2,5 
Összes kifizetés 372,6 0,0 372,6 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzata 220,0 millió forint volt. Ezzel 
szemben a tényleges bevétel 239,2 millió forint volt, 19,2 millió forint többletbevétel 
keletkezett. A többletbevételt a közúti járműveken végzett környezetvédelmi felülvizsgálatok 
számának emelkedése okozta. A 2019. évi módosított előirányzat 393,7 millió forint volt. 

A közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló kutatási, fejlesztési és 
koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 58/2012. (X. 31.) NFM 
rendelet 2. §-a értelmében, a „közlekedési-környezetvédelmi szabályozással összefüggő 
szakértői feladatok ellátása” címen 2019. év végén a KTI-vel részére a közlekedés okozta 
levegőszennyezés-csökkentésére irányuló jogszabályok megalapozását szolgáló tudományos 
kutatási előkészítő tevékenység és közlekedési-környezetvédelmi programok 
megvalósításának ellátására 217,3 millió forint került kifizetésre. 

A 2019. évi 0,8 millió forint összegű tranzakciós illeték és kincstári díj átutalásra került az 
Igazgatás részére. 

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványból a KTI részére 148,8 millió forint 
összegben történt kifizetés a 2018-2019 évi környezetvédelmi feladatokra. Az Europrinting 
Kft. részére 3,2 millió forint összegben történt kifizetés az Európai Mobilitási Hét 
kampányához kapcsolódó feladatokra. 

A korábbi évek maradványából 2,5 millió forint befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alapba.  

A 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 21,1 millió forint. 
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20.32.13. Zajtérképezés EU tagállami feladatai 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 206,3 79,0 79,0 296,5 296,5 143,7% 100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 217,5 79,0 79,0 79,0 79,0 36,3% 100,0% 

Költségvetési - maradvány 206,3     217,5 217,5 105,4% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 79,0   79,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 217,5 217,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 296,5 217,5 79,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 79,0   79,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 217,5 217,5   
2019. évi módosított előirányzat 296,5 217,5 79,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 296,4   296,4 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetés számla 0,1   0,1 
Összes kifizetés 296,5 0,0 296,5 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 79,0 millió forint, az előző 
évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 217,5 millió forint, a 2019. évi módosított 
előirányzat pedig 296,5 millió forint volt. A tárgyévben a módosított előirányzat teljes 
összege felhasználásra került. 

Az előirányzat terhére az ITM a közúti közlekedés biztonságát és környezetvédelmét szolgáló 
kutatási, fejlesztési és koordinációs feladatok végrehajtására kijelölt szervezetről szóló 
58/2012. (X. 31.) NFM rendelet értelmében a KTI részére nyújtott támogatást a zajtérképezés 
EU tagállami feladatainak végrehajtására. A támogatással megvalósuló feladatok: 

− a 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti közös zajértékelési 
módszerek meghatározásáról szóló 2015. május 19-i 2015/996 bizottsági irányelv 
(CNOSSOS-EU irányelv) adaptációjára irányuló projekt előkészítése; 

− a CNOSSOS-EU irányelv hazai alkalmazásához szükséges adatszolgáltatás műszaki 
koncepciójának kidolgozása; 

− a CNOSSOS irányelv közúti közlekedési zajra vonatozó módszerének adaptációja 
1. fázisa. 

A feladatokra 296,4 millió forint került kifizetésre. 

További 0,1 millió forint befizetésre került a Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség 
számlára. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.28. Kiemelt közúti projektek 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 258 884,7 314 356,2 314 356,2 380 432,1 380 432,1 147,0% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0 
      

Bevétel 0,0 
      

Támogatás 255 612,3 314 356,2 314 356,2 316 479,1 316 479,1 123,8% 100,0% 

Költségvetési -
maradvány 

67 225,4 
  

63 953,0 63 953,0 95,1% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése    

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 314 356,2   314 356,2   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 3 235,0   3 235,0   - 
- Költségvetési  maradvány 63 953,0 63 953,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-1 112,1   -1 112,1   - 

2019. évi módosított előirányzat 380 432,1 63 953,0 316 479,1 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 314 356,2   314 356,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -962,1   -962,1 
  = meghatározott feladatra -150,0   -150,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 63 953,0 63 953,0   
- Korm. hatáskörben 3 235,0   3 235,0 
2019. évi módosított előirányzat 380 432,1 63 953,0 316 479,1 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 320 293,3   320 293,3 
- egyéb (megjelölve)       

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, 
Kincstári Előrejelzés befizetés számla 

60 138,8   60 138,8 

Összes kifizetés 380 432,1 0,0 380 432,1 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 314 356,2 millió forint 
volt, amelyet megnövelt az előző évről áthozott 63 953,0 millió forint maradvány, valamint a 
kormány hatáskörben biztosított 3235,0 millió forint többletforrás. A 63 953,0 millió forint 
maradványból 1,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, míg 63 951,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány volt. Év közben fejezeten belül, ITM Igazgatás 
javára 1112,1 millió forint előirányzat került átcsoportosításra. A módosított előirányzat 
összege 380 432,1 millió forint volt. 

A NIF Zrt.-vel megkötött támogatási szerződés a Magyarország rövid és középtávú közúti 
infrastruktúra fejlesztéseinek végrehajtásához szükséges államháztartási intézkedésekről szóló 
1181/2019. (IV. 4.) Korm. határozatban előírt feladatok 2019. évi forrásszükségletét 
biztosította 320 212,2 millió forint összegben. 
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Az előirányzat terhére a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt., valamint a Budapesti Erdőgazdaság 
Zrt. részére biztosított támogatás a 813. számú Győr keleti elkerülő út megvalósításához 
kapcsolódó kármentesítési és kompenzációs intézkedésekre, fakivágási és csereerdősítési 
tevékenységek megvalósítására biztosított forrást, 81,1 millió forint összegben. 

A kiadások összesen 380 432,1 millió forint összegben teljesültek, melyből 60 004,5 millió 
forint a Központi Maradványelszámolási Alap számlájára, 134,3 millió forint a Kincstár 
Előrejelzés befizetési kötelezettség számlájára került átutalásra, 320 293,3 millió forint pedig 
támogatásként kifizetésre került. 

A 2019. évi támogatás számos közúti projekt előkészítési és kivitelezési feladatainak forrását 
biztosította, ezek közül a 2019. évben az M4 autóút Cegléd és Abony közötti szakasza, az M2 
autóút M0-Vác közötti szakasza, az M70 autópálya 2x2 sávosra bővítése Letenye és 
Tornyiszentmiklós között, az M15 autópálya 2x2 sávosra bővítése Hegyeshalom és Rajka 
között, az M44 autóút Tiszakürt és Kondoros közötti szakasza készült el. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.29. Légiszállítási szolgáltatások 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 053,0 926,0 926,0 1 510,5 1 049,1 99,6% 69,5% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0 
      

Bevétel 0,0 
      

Támogatás 1 120,2 926,0 926,0 926,3 926,3 82,7% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

517,0 
  

584,2 584,2 113,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 926,0   926,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 584,2 584,2     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

0,3   0,3   - 

2019. évi módosított előirányzat 1 510,5 584,2 926,3 0,0 - 
 
  

2660



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 926,0   926,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 584,2 584,2   

- 
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, 
intézményétől 

0,3   0,3 

2019. évi módosított előirányzat 1 510,5 584,2 926,3 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 813,8   813,8 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 235,3   235,3 
Összes kifizetés 1 049,1 0,0 1 049,1 

 

Az előirányzat 2019. évben 926,0 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzattal 
rendelkezett. Összesen 584,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
előirányzatosítása történt meg. A kötelezettségvállalás kiegészítésként 0,3 millió forint került 
még átcsoportosításra fejezeten belül, így a módosított előirányzat 1510,5 millió forint volt. 

2016. december 15-én az NFM és a Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. közszolgáltatási 
szerződést kötött „Menetrendszerinti légi járatok üzemeltetése öt nyugat-balkáni útirányba 
tárgyban. A járatok üzemeltetését a Wizz Air Hungary Kft. 2017. április 2-án indította el. 

2019. évben összesen 813,8 millió forint került kifizetésre az érvényben lévő közszolgáltatási 
szerződés szerinti a szolgáltatás teljesítésével összefüggő, bevétellel nem fedezett indokolt 
költségeinek elismerésére. 

Az előző évek maradványából 235,3 millió forint befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 461,4 millió forint maradvánnyal rendelkezett. Ebből 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 348,9 millió forint, kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány 112,5 millió forint. 
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20.32.30. Közúthálózat felújítása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 98 495,8 20 000,0 20 000,0 80 157,8 66 507,5 67,5% 83,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 221,1         0,0%   

Támogatás 49 878,6 20 000,0 20 000,0 76 231,3 76 231,3 152,8% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

52 322,6     3 926,5 3 926,5 7,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése    

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 20 000,0   20 000,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 55 231,3   55 231,3   - 
- Költségvetési  maradvány 3 926,5 3 926,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

1 000,0   1 000,0   - 

2019. évi módosított előirányzat 80 157,8 3 926,5 76 231,3 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 20 000,0   20 000,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 3 926,5 3 926,5   

- 
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, 
intézményétől 

1 000,0   1 000,0 

- Korm. hatáskörben 55 231,3   55 231,3 
2019. évi módosított előirányzat 80 157,8 3 926,5 76 231,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 66 371,2   66 371,2 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 136,3   136,3 
Összes kifizetés 66 507,5 0,0 66 507,5 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatás előirányzata 20 000,0 millió forint volt. 

A 2019. évi eredeti előirányzat összege növelésre került Kormányhatáskörben 55 231,3 millió 
forint összeggel, a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3790,1 millió forint és 
a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 136,4 millió forint összegével, valamint a 
Karolina bánya külfejtés tájrendezése fejezeti kezelésű előirányzatról történt átcsoportosítás 
1000,0 millió forint összegével. 

Az előirányzat-módosításokat követően a módosított támogatási előirányzat 76 231,3 millió 
forint, a módosított bevételi előirányzat (a költségvetési maradvány) 3926,5 millió forint, a 
módosított kiadási előirányzat 80 157,8 millió forint volt. 

Kormányzati hatáskörben 55 231,3 millió forint forrás az alábbi feladatokra került 
biztosításra: 

− a Közép-Duna menti térségben tervezett országos és helyi közúti, valamint vasúti 
felújítások és fejlesztések megvalósításáról szóló 1573/2018. (XI. 15.) Korm. határozat 
alapján 2066,8 millió forint; 

− a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújításának előkészítése 
érdekében többletforrás biztosításáról szóló 1330/2019. (VI. 5.) Korm. határozat alapján 
135,6 millió forint; 

− a Modern Városok Program keretében a 8311. jelű összekötő út Győr–Ménfőcsanak–
Győrújbarát–Nyúl közötti szakasza felújításának megvalósítása érdekében a 2019. évi 
forrás átcsoportosításáról szóló 1318/2019. (V. 30.) Korm. határozat alapján 
2839,9 millió forint; 

− a Magyar Falu Program részeként ütemezetten megvalósuló, kistelepüléseket érintő 
útfelújításokról szóló 1792/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 37 000,0 millió 
forint; 

− a Közép-Duna menti térségben megvalósítandó közúti beruházásokhoz szükséges 
intézkedésekről szóló 1712/2019. (XII. 11.) Korm. határozat alapján 13 189,0 millió 
forint. 

2019. évben a MK Zrt. részére az alábbi kifizetések történtek: 

− a 2019. évi előirányzat terhére 

= a 8311. számú összekötő út Győr–Ménfőcsanak–Győrújbarát–Nyúl közötti 
szakasz felújításának 2018. és 2019. évi feladatai támogatásához 2830,0 millió 
forint, 

= az M1 autópálya Budapest (M0) és Tatabánya (Újváros) közötti szakaszának 
ideiglenes helyreállítása támogatásához 16 663,7 millió forint, 
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= a Mezőhegyes és az M43 közötti útvonal felújítása támogatásához 3154,9 millió 
forint, 

= a Komplex útfelújítási projektbe tartozó 2017. évi feladatok megvalósítása 
támogatásához 1000,0 millió forint, 

= a Magyar Falu Program részeként megvalósítandó útfelújításokhoz szükséges 
2019. évi kivitelezési feladatok ellátása érdekében 36 871,0 millió forint, 

= a Közép-Duna menti térségben tervezett országos közúti felújítások előkészítése, 
valamint a pincehelyi Kapos-híd felújításának tervezése és részbeni kivitelezése 
érdekében 2061,6 millió forint, 

− a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére 

= az M1 autópálya Budapest (M0) és Tatabánya (Újváros) közötti szakaszának 
ideiglenes helyreállítása támogatásához 1993,0 millió forint, 

= a Mezőhegyes és az M43 közötti útvonal felújítása támogatásához 84,5 millió 
forint, 

= a Magyar Falu Program részeként megvalósítandó útfelújításokhoz szükséges 
2019. évi tervezési feladatok ellátása érdekében 1100,0 millió forint, 

= a gazdaságfejlesztési beruházásokhoz kapcsolódó közutak felújítása céljából 
158,4 millió forint, 

= az egyes települési önkormányzatok támogatása céljából 453,9 millió forint. 

2019. évben az MK Zrt. részére összesen 66 371,2 millió forint összegű kifizetés történt. A 
2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 136,3 millió forint összege 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára, így összesen 
66 507,5 millió forint összegű kifizetés teljesült. 

Az előirányzat 2019. évi maradványa 13 650,3 millió forint, amelyből 13 324,6 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, míg 325,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. 

 

20.32.32. Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 152,7 
  

248,2 139,2 91,2% 56,1% 

 ebből: személyi juttatás 0,0 
      

Bevétel 0,0 
  

109,0 109,0 
 

100,0% 

Támogatás 0,0 
      

Költségvetési - maradvány 291,9 
  

139,2 139,2 47,7% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 139,2 139,2     - 
- Többletbevétel 109,0 109,0     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 248,2 248,2 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 109,0 109,0   
- maradvány előirányzatosítás 139,2 139,2   
2019. évi módosított előirányzat 248,2 248,2 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 139,2   139,2 
Összes kifizetés 139,2 0,0 139,2 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 

109,0 millió forint bevétel előirányzatosítás történt 2019. évben, amely a korábbi projektek 
lezárásaként visszafizetésre került a NÚSZ Zrt. és az ITM Igazgatás részéről. Továbbá 
139,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosításra került, a 
módosított előirányzat így 248,2 millió forint volt. 

A 139,2 millió forint 2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre 
került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 109,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 
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20.32.33. Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 094,2 5 800,0 5 800,0 5 352,4 5 352,3 489,2% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0 
      

Bevétel 0,0 
      

Támogatás 2 616,7 5 800,0 5 800,0 2 735,7 2 735,7 104,5% 100,0% 

Költségvetési maradvány 1 094,2 
  

2 616,7 2 616,7 239,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 800,0   5 800,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 2 616,7 2 616,7     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-3 064,3   -3 064,3   - 

2019. évi módosított előirányzat 5 352,4 2 616,7 2 735,7 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 800,0   5 800,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -20,2   -20,2 

 
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -3 044,1   -3 044,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 2 616,7 2 616,7   
2019. évi módosított előirányzat 5 352,4 2 616,7 2 735,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 5 337,6   5 337,6 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 14,7   14,7 
Összes kifizetés 5 352,3 0,0 5 352,3 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 5800,0 millió forint volt, 
amelyből az év során a Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra 
kapcsolatainak javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása előirányzatra 
3044,1 millió forint más feladatra, valamint 20,2 millió forint az ITM Igazgatás javára a 
tranzakciós illeték és a kincstári díj finanszírozására került átcsoportosításra. Előző évi 
maradványként 2616,7 millió forint került előirányzatosításra, amelyből 2602,0 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 14,7 millió forint kötelezettség-vállalással nem terhelt. A 
módosított előirányzat összege 5352,4 millió forint lett. 

A MÁV Zrt. részére 5302,0 millió forint került kifizetésre, az alábbi feladatokra: 

− A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás projekt megvalósításához a 
kivitelezés során szükséges műszaki ellenőr/független mérnök munkája tárgyú feladatra 
2018. évre 100,0 millió forint összegben, 2019. évre vonatkozóan 400,0 millió forint 
összegben került sor kötelezettségvállalásra. 2019. évben 500,0 millió forint pénzügyi 
teljesítés történt. 

− A Budapest-Belgrád vasútvonal újjáépítési beruházás magyarországi szakaszának 
megvalósítása érdekében szükséges további intézkedésekről szóló 1628/2016. (XI. 17. ) 
Korm. határozat alapján a projekthez kapcsolódóan a kínai-magyar vegyesvállalat 
működtetésével kapcsolatos 2018. évi kötelezettségvállalás: 2300 millió forint, amely 
összeg pénzügyi teljesítése 2019. januárban történt meg. A feladathoz kapcsolódó 2019. 
évi kötelezettségvállalás összege 2300,0 millió forint, amely 2019. évi pénzügyi 
teljesítése 2300,0 millió forint. 

− Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésének előkészítéséhez kapcsolódó feladatok 
(régészeti tevékenységek, részletes megvalósíthatósági tanulmány felülvizsgálata, 
projektmenedzsment költségek) tárgyban 2018. évben 202,0 millió forint összegben 
került sor kötelezettségvállalásra. 2019. évben 202,0 millió forint pénzügyi teljesítés 
történt. 

A Budapest-Belgrád vasútvonal közvetlen Duna-híd kapcsolat kialakítási lehetőségeinek 
vizsgálata tárgyban 35,6 millió forint összegben került sor kötelezettségvállalásra, amelynek 
pénzügyi teljesítése a NIF Zrt. részére megvalósult. 

A Központi Maradványelszámolási Alapba 14,7 millió forint befizetése történt meg. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 
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20.32.34. Határ menti közúti fejlesztések előkészítése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 566,6 926,9 926,9 1 819,3 1 819,3 70,9% 100,0% 

 ebből:  személyi juttatás 0,0             

Bevétel 100,4         0,0%   

Támogatás 996,5 926,9 926,9 1 557,3 1 557,3 156,3% 100,0% 

Költségvetési - maradvány 1 731,7     262,0 262,0 15,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 926,9   926,9   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 633,6   633,6   - 
- Költségvetési  maradvány 262,0 262,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-3,2   -3,2   - 

2019. évi módosított előirányzat 1 819,3 262,0 1 557,3 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 926,9   926,9 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -3,2   -3,2 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 262,0 262,0   
- Korm. hatáskörben 633,6   633,6 
2019. évi módosított előirányzat 1 819,3 262,0 1 557,3 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 1 819,3   1 819,3 
Összes kifizetés 1 819,3 0,0 1 819,3 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 926,9 millió forint volt, 
amelyet megnövelt az előző évi 262,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, az 
Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozattal biztosított 633,6 millió forint 
többletforrás. Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 3,2 millió forint került 
átcsoportosításra kincstári díjak finanszírozására. Ennek eredményeként a módosított 
előirányzat összege 1819,3 millió forint volt. 

Az előirányzat a NIF Zrt. részére a 2014-2020. évek közötti határ menti közúti infrastruktúra-
fejlesztésekről szóló 1007/2016. (I. 18.) Korm. határozat módosításáról szóló 1083/2019. 
(III. 1.) Korm. határozatban előírt közútfejlesztési projektek 2019. évi tervezési feladatainak 
forrásszükségletét biztosította, mely feladatok elvégzésre kerültek. A kiadások összesen 
1819,3 millió forint összegben teljesültek. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.37. Kerékpáros létesítmények működtetése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 635,6 1 027,0 1 027,0 2 060,3 2 050,4 322,6% 99,5% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0     9,9 9,9   100,0% 

Támogatás 1 023,4 1 027,0 1 027,0 1 027,0 1 027,0 100,4% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

635,6     1 023,4 1 023,4 161,0% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 027,0   1 027,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 1 023,4 1 023,4     - 
- Többletbevétel 9,9 9,9     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 2 060,3 1 033,3 1 027,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 027,0   1 027,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 9,9 9,9   
- maradvány előirányzatosítás 1 023,4 1 023,4   
2019. évi módosított előirányzat 2 060,3 1 033,3 1 027,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 2 046,8   2 046,8 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetés számla 3,6   3,6 
Összes kifizetés 2 050,4 0,0 2 050,4 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1027,0 millió forint volt. 
A MK Zrt.-vel 2018. évi eredeti előirányzat terhére megkötött 1023,4 millió forint összegű 
szerződéssel összefüggően 2018. évben pénzügyi teljesítés nem történt, így 2019. évben 
ennek összege kötelezettségvállalással terhelt maradványként előirányzatosításra került. Az 
előirányzat összegét növelte a MK Zrt. által fel nem használt és visszautalt támogatásból 
származó 9,9 millió forint összegű többletbevétel előirányzatosítása is, így a módosított 
előirányzat összege 2060,3 millió forint volt. 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat forrása az MK Zrt.-vel még 2018. évben 
megkötött támogatási szerződés alapján éven túli kötelezettségvállalásként lekötésre került. 
Ebből az összegből 323,4 millió forint támogatást a MK Zrt. kezelésében lévő mintegy 
1000 km hosszúságú kerékpárút hálózat üzemeltetési és karbantartási feladataira, 700,0 millió 
forintot pedig felújítási feladatokra fordított az MK Zrt. 

Az MK Zrt. részére a megkötött szerződése alapján – mind a 2018. évi maradvány, mind a 
2019. évi támogatási összeg – 2046,8 millió forint kifizetésre került. 3,6 millió forint 
kifizetése teljesült a Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlájára. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. december 31-én 9,9 millió forint összegű 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.32.38. Közútfejlesztési feladatok végrehajtása 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3,0     209,6 209,6 6 986,7% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0     209,6 209,6   100,0% 

Támogatás 0,0             

Költségvetési - 
maradvány 

3,0         0,0%   

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány         - 
- Többletbevétel 209,6 209,6     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 209,6 209,6 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 209,6 209,6   
2019. évi módosított előirányzat 209,6 209,6 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 209,6   209,6 
Összes kifizetés 209,6 0,0 209,6 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. Az 
előirányzaton fel nem használt és visszautalt támogatásból keletkezett 209,6 millió forint 
összegű többletbevétel került előirányzatosításra. Ennek eredményeként a módosított 
előirányzat 209,6 millió forint volt. 

A többletbevétel nem került felhasználásra, így befizetése megtörtént a Központi 
Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.39. Regionális repülőterek működésének támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 607,2 429,3 429,3 1 508,8 1 108,8 182,6% 73,5% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0     326,8 326,8   100,0% 

Támogatás 952,8 429,3 429,3 827,8 827,8 86,9% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

8,6     354,2 354,2 4 118,6% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 429,3   429,3   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 400,0   400,0   - 
- Költségvetési  maradvány 354,2 354,2     - 
- Többletbevétel 326,8 326,8     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-1,5   -1,5   - 

2019. évi módosított előirányzat 1 508,8 681,0 827,8 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 429,3   429,3 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -1,5   -1,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 326,8 326,8   
- maradvány előirányzatosítás 354,2 354,2   
- Korm. hatáskörben 400,0   400,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 508,8 681,0 827,8 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 773,9   773,9 
- önkormányzat/vagy intézménye 305,6   305,6 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 29,3   29,3 
Összes kifizetés 1 108,8 0,0 1 108,8 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 429,3 millió forint volt. A 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi 
módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1800/2019. (XII. 23.) 
Korm. határozattal 400,0 millió forint biztosítása történt meg. Többletbevétel 
előirányzatosítása 326,8 millió forint összegben megtörtént, valamint előző évek 
maradványaként 354,2 millió forint került előirányzatosításra, amelyből 324,9 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 29,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt. A 
módosított előirányzat 1508,8 millió forint volt. 

2019. évben az Debrecen International Airport Kft. részére 400,0 millió forint támogatás, 
valamint az elszámolása alapján 324,9 millió forint előző évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány, a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére 240,0 millió forint, a Szegedi Közlekedési 
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Kft. részére 30,0 millió forint, a Pécs-Pogányi Repülőteret működtető Kft. részére 35,6 millió 
forint, a Békés Airport Korlátolt Felelősségű Társaság részére 19,7 millió forint és a Győr-Pér 
Repülőtér Kft. részére 29,3 millió forint működési támogatásként került kifizetésre. A 2019. 
évi teljes kötelezettségvállalás és a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
kifizetése került. 

A támogatásban részesült repülőterek a támogatást a légiforgalmi irányítás (AFIS), a 
rendészeti, vámügyi, tűzoltói tevékenységek, a polgári légiközlekedés jogellenes 
cselekményekkel szembeni védelmét szolgáló tevékenységek költségeinek finanszírozására 
használták fel. 

A 29,3 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 400,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.32.41. Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 20,0 677,4 677,4 981,0 980,0 4 900,0% 99,9% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 305,0     1,0 1,0 0,3% 100,0% 

Támogatás 0,0 677,4 677,4 675,0 675,0   100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

20,0     305,0 305,0 1 525,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 677,4   677,4   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 305,0 305,0     - 
- Többletbevétel 1,0 1,0     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-2,4   -2,4   - 

2019. évi módosított előirányzat 981,0 306,0 675,0 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 677,4   677,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -2,4   -2,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 1,0 1,0   
- maradvány előirányzatosítás 305,0 305,0   
2019. évi módosított előirányzat 981,0 306,0 675,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 625,0   625,0 
- önkormányzat/vagy intézménye 355,0   355,0 
Összes kifizetés 980,0 0,0 980,0 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 677,4 millió forint volt. A 
NIF Zrt.-vel 2018. december 28-án kötött 625,0 millió forint összegű kötelezettségvállalás 
2018. költségvetési évet terhelő része 305,0 millió forint, amely kötelezettségvállalással 
terhelt maradványként került előirányzatosításra. 

Kőszeg Város Önkormányzata a 2018. évben kapott támogatás fel nem használt részét, 
1,0 millió forintot visszautalta, amely többletbevételként előirányzatosításra került. 

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 2,4 millió forint átcsoportosítása történt meg a 
tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozására. 

A 2019. évi módosított előirányzat 981,0 millió forint volt. 

A „Városkörnyéki közösségi közlekedés-fejlesztés (Szombathely–Kőszeg GYSEV 
fejlesztéshez kapcsolódó)” projekt megvalósulásához szükséges forrás biztosításáról szóló 
1986/2017. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 2019. évben 355,0 millió forint került 
biztosításra a Kőszeg Város Önkormányzatával megkötendő támogatási szerződésre, amely 
2019. évben megkötésre és kifizetésre került. 

A hivatkozott Korm. határozat 2019. évben 320,0 millió forintot biztosított a NIF Zrt. részére, 
amelynek kifizetése 2019. évben megtörtént. 

A NIF Zrt. részére ezen kívül a 2018. évben megkötött szerződése alapján a 2019. évben 
esedékes 305,0 millió forint is kifizetésre került. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 
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20.32.42. Intermodális csomópontok fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 541,5     968,3 956,5 27,0% 98,8% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0     11,8 11,8   100,0% 

Támogatás 1 782,0         0,0%   

Költségvetési - 
maradvány 

2 716,0     956,5 956,5 35,2% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 956,5 956,5     - 
- Többletbevétel 11,8 11,8     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 968,3 968,3 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 11,8 11,8   
- maradvány előirányzatosítás 956,5 956,5   
2019. évi módosított előirányzat 968,3 968,3 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 956,5   956,5 
Összes kifizetés 956,5 0,0 956,5 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. 

Előirányzatosításra került a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 956,5 millió 
forint összegben, valamint a NIF Zrt. által visszautalt 11,8 millió forint fel nem használt 
támogatás többletbevételként. 

A módosított előirányzat így 968,3 millió forint volt. 

A módosított előirányzat fedezetet nyújtott: 

− a Modern Városok Program keretében a kaposvári intermodális közlekedési csomópont 
megvalósításához kapcsolódó területszerzés megvalósulása és egyéb felmerülő 
költségek forrásának biztosítása érdekében történő támogatás biztosításáról szóló 
1461/2018. (IX. 25.) Korm. határozat értelmében a területrendezési és egyéb feladatok 
ellátására, (630,0 millió forint), 

− a Modern Városok Program keretében az egri intermodális csomópont előkészítéséhez 
(326,4 millió forint). 

A 2018. évi költségvetési maradvány 2019. évre áthúzódó kifizetéseinek összege 956,5 millió 
forint. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 11,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.32.43. Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 205,6 2 148,1 2 148,1 3 075,6 3 038,5 252,0% 98,8% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 2 140,6 2 148,1 2 148,1 2 140,6 2 140,6 100,0% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

0,0     935,0 935,0   100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése   
   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 148,1   2 148,1   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 935,0 935,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-7,5   -7,5   - 

2019. évi módosított előirányzat 3 075,6 935,0 2 140,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 148,1   2 148,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -7,5   -7,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 935,0 935,0   
2019. évi módosított előirányzat 3 075,6 935,0 2 140,6 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 2 851,1   2 851,1 
- egyéb (megjelölve)       
 egyéb- Egyéni vállalkozó  4,4  4,4 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, 
Kincstári Előrejelzés befizetési számla 

183,0   183,0 

Összes kifizetés 3 038,5 0,0 3 038,5 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 2148,1 millió forint volt. 
2018. évi maradvány előirányzatosítás 935,0 millió forint összegben történt meg, ebből 
755,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg 179,8 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány volt. Az ITM Igazgatás javára 7,5 millió 
került átcsoportosításra a pénzügyi tranzakciós illeték és a kincstári díj finanszírozására. A 
módosított előirányzat 3075,6 millió forint volt. 

Az előirányzat terhére 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 alapján, a TSM Hatósági Informatikai Szakrendszer 
üzemeltetésére kijelölt NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.-vel került sor 
szerződés módosítására és a 2019. évi szolgáltatási összeg megemelésére. 
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A szerződés alapján a NISZ Zrt. részére 2019. évi forrásból 1825,4 millió forint került 
kifizetésre, míg a szerződés előző évi maradványából 674,4 millió forint. 

A TSM rendszer működésével összefüggően postai költségre, tájékoztatási feladatokra 
12,1 millió forint került kifizetésre. A NÚSZ Zrt. részére kifizetésre került 345,2 millió forint 
a mérési pontosság ellenőrzésre, melyből az elszámolás után visszafizetésre került 1,6 millió 
forint fel nem használt támogatás, így a tényleges kifizetés 343,6 millió forint volt. 

180,8 millió forint befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára, 
2,2 millió forint pedig a Kincstár Előrejelzés befizetési kötelezettség számla javára. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 37,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.32.44. Határkikötők működtetése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 205,8 260,4 260,4 302,2 257,9 125,3% 85,3% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 259,5 260,4 260,4 248,5 248,5 95,8% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

0,0     53,7 53,7   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 260,4   260,4   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 53,7 53,7     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-11,9   -11,9   - 

2019. évi módosított előirányzat 302,2 53,7 248,5 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 260,4   260,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -0,9   -0,9 
  = meghatározott feladatra -11,0   -11,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 53,7 53,7   
2019. évi módosított előirányzat 302,2 53,7 248,5 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 185,5 185,5   
- egyéb (megjelölve)       

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, 
Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség 
számla 

72,4   72,4 

Összes kifizetés 257,9 185,5 72,4 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 260,4 millió forint volt. Az 
előirányzat összegét növelte 12,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 41,7 millió 
forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása, csökkentette az ITM 
Igazgatás javára történt 11,9 millió forint átcsoportosítása, így a módosított előirányzat 
összege 302,2 millió forint volt. 

Az előirányzat a mohácsi határkikötő és a drávaszabolcsi vízi határátkelőhely 
üzemeltetéséhez biztosított forrást. A két határkikötő vonatkozásában benyújtott számlák 
alapján 2019. év során 185,5 millió forint pénzügyi teljesítés történt az üzemeltetők részére. 

Továbbá a Központi Maradványelszámolási Alapba 41,7 millió forint valamint a Kincstár 
Előrejelzés befizetési kötelezettség számla javára 30,7 millió forint került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 44,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvánnyal rendelkezett. 
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20.32.45. Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 318,9 549,0 549,0 639,6 639,6 200,6% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 411,4 549,0 549,0 547,1 547,1 133,0% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

0,0     92,5 92,5   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 549,0   549,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány 92,5 92,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-1,9   -1,9   - 

2019. évi módosított előirányzat 639,6 92,5 547,1 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 549,0   549,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -1,9   -1,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 92,5 92,5   
2019. évi módosított előirányzat 639,6 92,5 547,1 
 
  

2681



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 639,6 639,6   
Összes kifizetés 639,6 639,6 0,0 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 549,0 millió forint volt. 

Az előirányzat összegét az év során növelte 92,5 millió forint előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása, csökkentette az ITM Igazgatás 
javára történő 1,9 millió forint átcsoportosítása pénzügyi tranzakciós illeték és kincstári díj 
finanszírozására, így a módosított előirányzat összege 639,6 millió forint volt. 

2019. év során 639,6 millió forint pénzügyi teljesítés történt a Rádiós Segélyhívó és 
Infokommunikációs Országos Egyesület (a továbbiakban: RSOE) részére, az alábbi 
feladatokra: 

− a magyarországi RIS és az EDR és ügyeleti értesítő rendszere folyamatos 
üzemeltetésére, 

− a Duna magyarországi szakaszán az RSOE által üzemeltetett Hajózási Információs 
Rendszer működési telephelyei és központja szolgáltatásaira; 

− a beszédcélú rádióhálózat (hajózási 10-es csatorna) működtetésére; 

− az AIS hálózati infrastruktúra üzemeltetésére; 

− a hajósoknak szóló elektronikus információk (NtS) közlésére szolgáló alkalmazások 
üzemeltetésére. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 
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20.32.49. Kerékpáros létesítmények fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 599,3 10 674,3 10 674,3 20 950,0 20 950,0 806,0% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 10 887,8 10 674,3 10 674,3 12 661,4 12 661,4 116,3% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

0,0     8 288,6 8 288,6   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 10 674,3   10 674,3   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 2 093,0   2 093,0   - 
- Költségvetési  maradvány 8 288,6 8 288,6     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-50,0   -50,0   - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-55,9   -55,9   - 

2019. évi módosított előirányzat 20 950,0 8 288,6 12 661,4 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 10 674,3   10 674,3 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -44,6   -44,6 
  = meghatározott feladatra -11,3   -11,3 
- más fejezet intézményének       
  = meghatározott feladatra  -50,0   -50,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 8 288,6 8 288,6   
- Korm. hatáskörben 2 093,0   2 093,0 
2019. évi módosított előirányzat 20 950,0 8 288,6 12 661,4 
 
  

2683



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 78,7   78,7 
- nonprofit társaság 876,3   876,3 
- gazdasági társaság 17 476,8   17 476,8 
- önkormányzat/vagy intézménye 2 516,8   2 516,8 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - nemzetközi szervezet 1,4   1,4 
Összes kifizetés 20 950,0 0,0 20 950,0 

 

Az 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10 674,3 millió forint volt. Az 
előirányzat összegét az év során növelte 8288,6 millió forint előző évi kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány előirányzatosítása, a Modern Városok Program keretében a Győr és 
Pannonhalma Világörökség közötti kerékpárút kiépítése érdekében szükséges forrás-
átcsoportosításról szóló 1095/2019. (III. 8.) Korm. határozat alapján a ME-től átcsoportosított 
1465,1 millió forint, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a Központi 
Maradványelszámolási Alapból átcsoportosított 627,9 millió forint, csökkentette az ITM 
Igazgatás javára történt 55,9 millió forint átcsoportosítása (pénzügyi tranzakciós illeték és 
kincstári díjra 44,6 millió forint, egyéb meghatározott feladatra 11,3 millió forint), valamint a 
Belügyminisztérium fejezet részére a Tószeg-Szolnok kerékpárút megvalósításával 
összefüggő szerződés szerinti 50,0 millió forint előirányzat átadással történt teljesítése.  

A módosított előirányzat összege 20 950,0 millió forint volt, amely 2019. év során teljes 
összegben pénzügyileg teljesült az alábbiak szerint: 

− Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány terhére: 

= Kiemelt kerékpáros útvonalak előkészítése és megvalósítása (NIF Zrt.) 
6682,0 millió forint összegben; 

= Tokaj-Tiszabecs közötti kerékpározásra alkalmas töltésburkolat kialakítása, 
többlet költségek biztosítása (Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság) 78,7 millió 
forint összegben; 

= Hatvan-Apc kerékpárút megvalósítása (Lőrinci Város Önkormányzata 
1128,0 millió forint összegben; 

= Turisztikailag kiemelt kerékpáros útvonalak kitáblázása (MK Zrt.) 398,6 millió 
forint összegben; 

= Nemzetközi tagsági díj (Európai Kerékpáros Szövetség) 1,3 millió forint 
összegben; 

− A tárgyévi forrás terhére: 

= Tépe-Berettyóújfalu kerékpárút megvalósítása (NIF Zrt.) 757,3 millió forint 
összegben; 

= Tiszafüred-Poroszló kerékpárút megvalósítása (NIF Zrt.) 726,7 millió forint 
összegben; 
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= Kiemelt kerékpáros útvonalak előkészítése és megvalósítása (NIF Zrt.) 
7850,7 millió forint összegben; 

= Fővárosi EuroVelo kerékpáros útvonalak fejlesztése 100,0 millió forint 
összegben; 

= Szob-Ipolydamásd kerékpárút megvalósítsa (Ipolydamásd Község 
Önkormányzata) 396,2 millió forint összegben; 

= Szolnok-Tószeg kerékpárút hiányzó szakasza (Tószeg Község Önkormányzata.) 
60,0 millió forint összegben; 

= Eger-Egerszalók kerékpárút megvalósítása (MK Zrt.) 455,5 millió forint 
összegben; 

= Miskolc-Eger kerékpárút előkészítése (Harsány Község Önkormányzata) 
127,0 millió forint összegben; 

= Murakeresztúr-Őrtilos kerékpárút előkészítése (Nagykanizsa MJV 
Önkormányzata) 80,0 millió forint összegben; 

= Közúti kerékpározással kapcsolatos kutatási feladatok (Közlekedéstudományi 
Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság) 22,2 millió forint összegben; 

= Fehérgyarmati református iskolához vezető gyalog- és kerékpárút megvalósítása 
(Fehérgyarmat Város Önkormányzata) 625,7 millió forint összegben; 

= Győr-Pannonhalma kerékpárút kiépítése (NIF Zrt.) 1460,0 millió forint. 
összegben; 

= Nemzetközi tagsági díj (Európai Kerékpáros Szövetség) 0,1 millió forint 
összegben 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.50. Városi közúti projektek 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 1 270,0 1 270,0 1 734,6 1 734,6   100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 289,0 1 270,0 1 270,0 1 445,6 1 445,6 500,2% 100,0% 

Költségvetési - 
maradvány 

0,0     289,0 289,0   100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése    

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 270,0   1 270,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 180,0   180,0   - 
- Költségvetési  maradvány 289,0 289,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-4,4   -4,4   - 

2019. évi módosított előirányzat 1 734,6 289,0 1 445,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 270,0   1 270,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -4,4   -4,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 289,0 289,0   
- Korm. hatáskörben 180,0   180,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 734,6 289,0 1 445,6 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként   
  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 1 734,6   1 734,6 
Összes kifizetés 1 734,6 0,0 1 734,6 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1270,0 millió forint volt, 
amelyet megnövelt az előző évről áthozott 289,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány, valamint a Modern Városok Program keretében a szegedi gazdasági 
fejlesztésekhez kapcsolódó út- és közműfejlesztések előkészítéséhez szükséges forrás-
átcsoportosításról szóló 1222/2019. (IV. 23.) Korm. határozattal biztosított 180,0 millió forint 
többletforrás. Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 4,4 millió forint átcsoportosítása 
történt meg kincstári díj finanszírozására. Ennek eredményeként a módosított előirányzat 
összege 1734,6 millió forint volt. 

Az előirányzat a Modern Városok Program egyes városi közúti közlekedésfejlesztési 
projektjeinek megvalósításához szükséges feltételek biztosításáról szóló 1161/2018. (III. 27.) 
Korm. határozatban előírt közútfejlesztési projektek 2019. évi tervezési feladatainak 
forrásszükségletét biztosította, mely feladatok a NIF Zrt. által elvégzésre kerültek. A kiadások 
összesen 1734,6 millió forint összegben teljesültek. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 
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20.32.51. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak 
javítása érdekében szükséges önkormányzati feladatok ellátása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       26 501,7 26 501,7   100,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel       18,5 18,5   100,0% 

Támogatás       26 483,2 26 483,2   100,0% 

Költségvetési - maradvány               

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 23 521,2   23 521,2   - 
- Költségvetési  maradvány         - 
- Többletbevétel 18,5 18,5     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

2 962,0   2 962,0   - 

2019. évi módosított előirányzat 26 501,7 18,5 26 483,2 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -82,1   -82,1 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 18,5 18,5   

- 
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, 
intézményétől 

3 044,1   3 044,1 

- Korm. hatáskörben 23 521,2   23 521,2 
2019. évi módosított előirányzat 26 501,7 18,5 26 483,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 26 501,7   26 501,7 
Összes kifizetés 26 501,7 0,0 26 501,7 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat a debreceni 
Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, vasúti és közmű 
infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel összefüggő 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozattal került 
létrehozásra, a 1057/2019. (II. 22) Korm. határozat pedig 23 521,2 millió forint forrást 
biztosított, amelyet megnövelt a keletkezett 18,5 millió forint többletbevétel.  

Az előirányzat javára 3044,1 millió forint került átcsoportosításra a Budapest-Belgrád 
vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása fejezeti kezelésű előirányzatról. Az 
előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 82,1 millió forint átcsoportosításra került a 
tranzakciós illeték és a kincstári díjak finanszírozására.  

A módosított előirányzat összege 26 501,7 millió forint volt. 

A debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közútfejlesztési 
projektek 2019. évi tervezési feladatai elvégzésre kerültek. A támogatási szerződéssel 
kapcsolatos kiadások összesen 26 501,7 millió forint összegben teljesültek. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.32.52. Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és 
aktualizálása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       406,9 406,9   100,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       406,9 406,9   100,0% 

Költségvetési - maradvány               
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Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

406,9   406,9   - 

2019. évi módosított előirányzat 406,9 0,0 406,9 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, 
intézményétől 

406,9   406,9 

2019. évi módosított előirányzat 406,9 0,0 406,9 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 406,9   406,9 
Összes kifizetés 406,9 0,0 406,9 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. 
Fejezeten belül a Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával 
és fenntartásával kapcsolatos feladatokról szóló 1080/2019. (III. 1.) Korm. határozatban 
foglalt feladatok elvégzése érdekében 406,9 millió forint fejezeten belüli átcsoportosításra 
került sor. Az előirányzat módosított támogatási előirányzata így 406,9 millió forint volt. 

A rendelkezésre álló teljes forrás a légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak 
létrehozására került kifizetésre a HM-Zrínyi Közhasznú Nonprofit Kft. részére támogatói 
okirat útján. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 
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20.32.53. Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       0,1     0,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       0,1 0,1   100,0% 

Költségvetési - maradvány               

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési  maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

0,1   0,1   - 

2019. évi módosított előirányzat 0,1 0,0 0,1 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- 
saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, 
intézményétől 

0,1   0,1 

2019. évi módosított előirányzat 0,1 0,0 0,1 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 
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Az előirányzat javára az ITM Igazgatás terhére 0,1 millió forint fejezeten belüli 
átcsoportosításra került sor, így a módosított előirányzat 0,1 millió forint. 

Az előirányzat terhére kifizetés nem történt, 2019. december 31-én 0,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került kimutatásra. 

 

20.33. Hazai fejlesztési programok 

20.33.02. Hungaroring Sport Zrt. támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 12 704,4 13 489,7 13 489,7 14 779,9 14 779,9 116,3% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 14 011,7 13 489,7 13 489,7 13 472,7 13 472,7 96,2% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0     1 307,2 1 307,2   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 13 489,7   13 489,7   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 1 307,2 1 307,2     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-17,0   -17,0   - 

2019. évi módosított előirányzat 14 779,9 1 307,2 13 472,7 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 13 489,7   13 489,7 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -17,0   -17,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 1 307,2 1 307,2   
2019. évi módosított előirányzat 14 779,9 1 307,2 13 472,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 14 779,9   14 779,9 
Összes kifizetés 14 779,9 0,0 14 779,9 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 13 489,7 millió forint, 
2018. évben keletkezett maradványa 1307,2 millió forint, mely 2019. évben növelte az 
előirányzaton rendelkezésre álló forrást. A 2019. évben rendelkezésre álló előirányzat terhére 
17,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás történt az ITM Igazgatás részére pénzügyi 
tranzakciós illeték és kincstári díj finanszírozására. A módosított kiadási és támogatási 
előirányzat így 14 779,9 millió forint lett, mely forrás terhére került sor - az évi 
rendezvényeken túl: a 2019. évi Nagy Futam rendezvény, a Red Bull Air Race Világkupa 
budapesti futama [a Red Bull Air Race Világkupa budapesti futamának 2018 és 2020 között 
történő megrendezésével kapcsolatos kormányzati szerepvállalásról szóló 1841/2016. 
(XII. 23.) Korm. határozat alapján], a Formula-1 Világbajnokság Magyar Nagydíj [a Formula-
1 Világbajnokság Magyar Nagydíj 2017–2026 között történő megrendezésével kapcsolatos 
kormányzati szerepvállalásról szóló 1865/2015. (XII. 2.) Korm. határozat alapján], további 
kiemelt rendezvények [WTCR (FIA World Touring Car Cup), Hungaroring Classic, ETRC 
(FIA European Truck Racing Championship)] -, az ETRC kiegészítő támogatására, az USD 
és EUR átváltásból eredő 2019. évi árfolyamkülönbözet finanszírozására, a Formula 1 
Magyar Nagydíj szolgáltatási színvonal fejlesztéséhez kapcsolódó további felhalmozási 
tételek finanszírozására. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.33.03. Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 

Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 3 095,2 2 900,0 2 900,0 10 716,9 4 363,3 141,0% 40,7% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0 
      

Bevétel 0,4 
  

24,8 24,8 6 200,0% 100,0% 

Támogatás 3 878,3 2 900,0 2 900,0 5 475,2 5 475,2 141,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

4 433,4 
  

5 216,9 5 216,9 117,7% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 900,0   2 900,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 1 039,2   1 039,2   - 
- Költségvetési-maradvány 5 216,9 5 216,9     - 
- Többletbevétel 24,8 24,8     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

1 536,0   1 536,0   - 

2019. évi módosított előirányzat 10 716,9 5 241,7 5 475,2 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 900,0   2 900,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -5,5   -5,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 24,8 24,8   
- maradvány előirányzatosítás 5 216,9 5 216,9   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 1 541,5   1 541,5 
- Korm. hatáskörben 1 039,2   1 039,2 
2019. évi módosított előirányzat 10 716,9 5 241,7 5 475,2 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 0,4   0,4 
- gazdasági társaság 3 170,9   3 170,9 
- önkormányzat/vagy intézménye 1,5   1,5 
- magánszemély 0,4   0,4 

 
egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 0,1   0,1 

  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1 190,0   1 190,0 
Összes kifizetés 4 363,3 0,0 4 363,3 

 

A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (a továbbiakban: GFC) 2019. évi eredeti kiadási 
és támogatási előirányzata 2900,0 millió forint volt, amelyből 2889,5 millió forint a 
Széchenyi Kártya Program részeként működő, az ITM szakmai felügyelete alá tartozó 
Konstrukciók (Széchenyi Kártya Folyószámlahitel, Széchenyi Forgóeszközhitel, Széchenyi 
Beruházási Hitel és Széchenyi Támogatást Megelőlegező Hitel) keretében a vállalkozásoknak 
nyújtott hitelekhez kapcsolódó, a kormány egyedi határozata szerinti kamattámogatásra és 
kezességi díjtámogatásra került felhasználásra. 
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A GFC bevételi előirányzata 24,8 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradványa 
5216,9 millió forint volt. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból és a 
Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1591/2019. 
(X. 16.) Korm. határozat alapján 1039,2 millió forint, továbbá az ITM saját fejezet fejezeti 
kezelésű előirányzatáról 1541,5 millió forint átcsoportosítása történt meg a GFC javára. Az 
előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 5,5 millió forint átcsoportosítás történt a pénzügyi 
tranzakciós illeték és kincstári díj finanszírozására. A módosított előirányzat összege 10 716,9 
millió forint volt. 

A GFC 5216,9 millió forint előző évek maradványából 5212,7 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, amelynek döntő része, 5207,7 millió forint a Széchenyi Kártya 
Program – a Konstrukciók elszámolásának sajátosságaiból adódó kifizetések elhúzódása miatt 
keletkezett – maradványa és 4,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 
Ez utóbbi a Központi Maradványelszámolási Alapba befizetésre került, az év közben 
feloldásra került 1185,8 millió forint, Konstrukciókat érintő meghiúsult maradvánnyal együtt. 
Így a Központi Maradványelszámolási Alapba 2019. évben összesen 1190,0 millió forint 
került befizetésre a GFC-ről. 

A Széchenyi Kártya Konstrukciókhoz kapcsolódó kamattámogatások és kezességi 
díjtámogatások mértékeit évente Korm. határozat rögzíti, a 2019. évre a Széchenyi Kártya 
Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 1747/2018. (XII. 20.) Korm. 
határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) határozta meg. 

A GFC terhére 2019. évben 4363,3 millió forint összegű kifizetés történt, amelyből 
3169,6 millió forint a Széchenyi Kártya Konstrukciók támogatását jelentette. További 3,7 
millió forint a jogelőd előirányzatok (Kis- és középvállalkozói célelőirányzat, Nemzeti 
beruházás ösztönzési célelőirányzat) vonatkozásában a korábbi években megítélt 
támogatásokhoz kapcsolódó szerződéskezelési (különösen monitoring, ellenőrzés, zárás, 
követeléskezelés, peres eljárás) feladatok ellátására, illetve fizetési kötelezettségek 
teljesítésére került felhasználásra. 

A 2016-2019. években megkötött hitelszerződésekhez kapcsolódó kamattámogatások és 
kezességi díjtámogatások éven túli elméleti maximális kötelezettségvállalásainak összege 
2019. december 31-én 2020-2029. évekre összesen 22 766,0 millió forint volt. 

Az előirányzaton 2019. december 31-én a maradvány összege 6353,6 millió forint, amelyből 
6295,6 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 58,0 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány. 
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20.33.04. Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 760,9 21,8 21,8 191,8 191,8 25,2% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 124,6         0,0%   

Támogatás 21,8 21,8 21,8 45,5 45,5 208,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

760,8     146,3 146,3 19,2% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 21,8   21,8   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 146,3 146,3     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

23,7   23,7   - 

2019. évi módosított előirányzat 191,8 146,3 45,5 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 21,8   21,8 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -0,8   -0,8 
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -5,5   -5,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 146,3 146,3   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 30,0   30,0 
2019. évi módosított előirányzat 191,8 146,3 45,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 22,0   22,0 
- alapítvány 30,0   30,0 
- nonprofit társaság 47,1   47,1 
- gazdasági társaság 25,0   25,0 
- önkormányzat/vagy intézménye 38,4   38,4 
 - egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 16,2   16,2 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 13,1   13,1 
Összes kifizetés 191,8 0,0 191,8 

 

A Hazai fejlesztési programok célelőirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási 
előirányzata 21,8 millió forint, korábbi évek maradványa 146,3 millió forint volt. Az 
előirányzat javára a Felsőoktatási kiválósági programok támogatása előirányzat terhére 
30,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás történt. Az előirányzat terhére az ITM 
Igazgatás javára 0,8 millió forint átcsoportosítása történt meg a tranzakciós illeték és kincstári 
díjak finanszírozására, továbbá 5,5 millió forint az Állami többletfeladatok előirányzat javára 
került átadásra. A módosított előirányzat összege 191,8 millió forint volt. 

A 2019. évet megelőző korábbi évek kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 
13,1 millió forint összegben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 
Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 133,2 millió forint volt, melyből a Modern 
Városok Program vonatkozásában szakértői feladatokra 10,0 millió forint, hazai fejlesztési 
programok megvalósításához kapcsolódó feladatokra 53,4 millió forint, műszaki innovációs 
eredmények terjesztését támogató tevékenységekre pedig 69,8 millió forint forrás került 
biztosításra. 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzatból 15,5 millió forint műszaki innovációs 
eredmények terjesztését támogató feladatokra, a kapott többletforrásból további 30,0 millió 
forint hazai fejlesztési programok megvalósításához kapcsolódó feladatokra került támogatói 
okirattal átadásra. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 
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20.33.05. Intézményi kezességi díjtámogatások 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 671,9 1 403,6 1 403,6 4 160,9 2 942,8 176,0% 70,7% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0 
      

Bevétel 0,9 
  

18,5 18,5 2 055,6% 100,0% 

Támogatás 1 340,7 1 403,6 1 403,6 3 148,7 3 148,7 234,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

1 324,0 
  

993,7 993,7 75,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 403,6   1 403,6   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 1 750,0   1 750,0   - 
- Költségvetési-maradvány 993,7 993,7     - 
- Többletbevétel 18,5 18,5     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-4,9   -4,9   - 

2019. évi módosított előirányzat 4 160,9 1 012,2 3 148,7 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 403,6   1 403,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -4,9   -4,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 18,5 18,5   
- maradvány előirányzatosítás 993,7 993,7   
- Korm. hatáskörben 1 750,0   1 750,0 
2019. évi módosított előirányzat 4 160,9 1 012,2 3 148,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 2 942,8   2 942,8 
Összes kifizetés 2 942,8 0,0 2 942,8 

 

Az előirányzat a KKV szektor hitelezésének elősegítése érdekében, a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásának összegéről szóló 1778/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján a 
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességi díjakhoz kapcsolódó kezességi 
díjtámogatások forrását biztosítja. 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 1403,6 millió forint volt, amelyet növelt 
18,5 millió forint bevétel, 993,7 millió forint korábbi évek maradványa, továbbá a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti 
átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. 
(VI. 11.) Korm. határozat alapján 1750,0 millió forint többletforrás. Az eredeti előirányzat 
terhére, az ITM Igazgatás javára 4,9 millió forint átcsoportosításra került a kincstári díjak 
finanszírozására, így a módosított kiadási előirányzat 4160,9 millió forint volt. 

A 2019. évben összesen 2942,8 millió forint kifizetés teljesült a KKV-k kezességi 
díjtámogatásainak céljára. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességekhez kötődő 
díjtámogatás segítségével 9913 darab vállalkozás jutott összesen 500 milliárd forintot 
meghaladó összegű banki hitelhez. 

A 2019. december 31-én a maradvány 1218,1 millió forint, melyből 1207,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt, 10,6 millió forint pedig kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány. 

 

20.33.06. Balaton fejlesztési feladatok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 231,5 220,0 220,0 224,2 224,2 96,8% 100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0     1,1 1,1   100,0% 

Támogatás 223,1 220,0 220,0 219,2 219,2 98,3% 100,0% 

Költségvetési maradvány 12,3     3,9 3,9 31,7% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 220,0   220,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 3,9 3,9     - 
- Többletbevétel 1,1 1,1     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-0,8   -0,8   - 

2019. évi módosított előirányzat 224,2 5,0 219,2 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 220,0   220,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -0,8   -0,8 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 1,1 1,1   
- maradvány előirányzatosítás 3,9 3,9   
2019. évi módosított előirányzat 224,2 5,0 219,2 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 220,3   220,3 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 3,9   3,9 
Összes kifizetés 224,2 0,0 224,2 

 

A Balaton fejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti 
kiadási és támogatási előirányzata 220,0 millió forint, bevételi előirányzata 1,1 millió forint, 
korábbi évekből származó kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa pedig 3,9 millió 
forint volt. Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 0,8 millió forint átcsoportosításra 
került tranzakciós illeték és kincstári díj finanszírozására. A módosított előirányzat összege 
224,2 millió forint volt. 

A módosított előirányzat összegéből a kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
3,9 millió forint összegben befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

A 220,3 millió forint összegű tárgyévi és bevételi forrás felhasználása az ITM és a Balaton 
Fejlesztési Tanács között megkötött 2019. évi támogatási szerződés alapján történt. 

A támogatott fejlesztések a következő célok megvalósulását szolgálták: településfejlesztési 
beruházások, közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése, balatoni rendezvények, Balaton régiós 
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szakmai együttműködési rendezvénysorozat, Mozdulj Balaton sport-program sorozat, térségi 
tájékoztatási feladatok. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.33.10. Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 

Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 164,2     14,5 14,2 8,6% 97,9% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 166,8     10,7 10,7 6,4% 100,0% 

Támogatás 0,0             

Költségvetési 
maradvány 

1,1     3,8 3,8 345,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 3,8 3,8     - 
- Többletbevétel 10,7 10,7     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 14,5 14,5 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 10,7 10,7   
- maradvány előirányzatosítás 3,8 3,8   
2019. évi módosított előirányzat 14,5 14,5 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 10,4   10,4 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 3,8   3,8 
Összes kifizetés 14,2 0,0 14,2 

 

A Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: NBC) 2019. évi eredeti 
kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, bevételi előirányzata 10,7 millió forint 
volt, amely a korábbi években az NBC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont 
támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből 
származik. 

Az előirányzatnak 3,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, 
amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

A keletkezett 10,7 millió forint bevételből 10,4 millió forint fejezeten belül árendezésre került 
az Állami többletfeladatok előirányzat és a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat javára. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 0,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvánnyal rendelkezett.  

 

20.33.11. Kis- és középvállalkozói célelőirányzat 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 6,0     42,3 42,2 703,3% 99,8% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 6,5     41,7 41,7 641,5% 100,0% 

Támogatás 0,0             

Költségvetési 
maradvány 

0,1     0,6 0,6 600,0% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése  

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 0,6 0,6     - 
- Többletbevétel 41,7 41,7     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 42,3 42,3 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 41,7 41,7   
- maradvány előirányzatosítás 0,6 0,6   
2019. évi módosított előirányzat 42,3 42,3 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (1 darab) 16,0   16,0 
  egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 25,6   25,6 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,6   0,6 
Összes kifizetés 42,2 0,0 42,2 

 

A Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (a továbbiakban: KKC) 2019. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzattal nem rendelkezett, bevételi előirányzata 41,7 millió forint volt, amely 
a korábbi években a KKC és jogelőd előirányzatai terhére megítélt, de visszavont 
támogatások visszafizetéséből és a kapcsolódó követeléskezelési tevékenységekből 
származik. 

Az előirányzatnak 0,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa volt, 
amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

A keletkezett 41,7 millió forint bevételből, 16,0 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra 
került az ITM Igazgatás javára, 25,6 millió forint pedig átadásra került az Állami 
többletfeladatok előirányzat és a Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat javára. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 0,1 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvánnyal rendelkezett. 
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20.33.23. Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 976,2     7,9 7,9 0,4% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 6,6         0,0%   

Támogatás 0,0             

Költségvetési maradvány 1 977,6     7,9 7,9 0,4% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 7,9 7,9     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 7,9 7,9 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 7,9 7,9   
2019. évi módosított előirányzat 7,9 7,9 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 7,9   7,9 
Összes kifizetés 7,9 0,0 7,9 
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A Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A korábbi években keletkezett 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 7,9 millió forint volt, amely befizetésre 
került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.33.24. Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 179,4 180,0 180,0 179,4 179,4 100,0% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0 
      

Bevétel 0,0 
      

Támogatás 179,4 180,0 180,0 179,4 179,4 100,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 
      

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 180,0   180,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-0,6   -0,6   - 

2019. évi módosított előirányzat 179,4 0,0 179,4 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 180,0   180,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -0,6   -0,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
2019. évi módosított előirányzat 179,4 0,0 179,4 
 
 

2704



Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 179,4   179,4 
Összes kifizetés 179,4 0,0 179,4 

 

A Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása célelőirányzat 2019. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 180,0 millió forint volt. 

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 0,6 millió forint átadásra került a pénzügyi 
tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozására. 

A fejezeten belüli előirányzat átadást követően az előirányzat 2019. évi módosított 
előirányzata 179,4 millió forint volt. 

Az előirányzat terhére a Magyar Lovassport Szövetség 179,4 millió forint támogatásban 
részesült a Nemzeti Vágta 2019. évi rendezvényének lebonyolítása érdekében. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.33.25. Fenntartható fejlesztések 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
  

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         257,9 257,0   99,7% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás         257,9 257,0   99,7% 

Költségvetési 
maradvány 
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Előirányzat-módosítások levezetése 
 

    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 257,9   257,9   - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 257,9 0,0 257,9 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Korm. hatáskörben 257,9   257,9 
2019. évi módosított előirányzat 257,9 0,0 257,9 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 257,0   257,0 
Összes kifizetés 257,0 0,0 257,0 

 

Az előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat a 
Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid rendszer II. 
ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer 
kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás Előkészítési Alapból történő 
támogatásáról szóló 1530/2019. (IX. 17.) Korm. határozat által került létrehozásra. A Korm. 
határozat 257,9 millió forintot biztosított a feladatra, így a módosított előirányzat 257,9 millió 
forint volt.  

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata a Modern Városok Program keretében 
megvalósuló békéscsabai SMART Grid rendszer II. üteme, az Intelligens közlekedésvezérlő 
és környezetkímélő közösségi közlekedési rendszer kialakításának előkészítésének 
támogatása érdekében 2019. évben 257,0 millió forint összegű támogatásban részesült az 
előirányzat terhére, amelynek kifizetése is megtörtént.  

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,9 millió forint. 
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20.34. Infokommunikációs ágazati programok 

20.34.01. Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  10,1 1 243,7 1 243,7 89,5 89,5 886,1% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0 33,5 33,5         

Bevétel  11,4         0,0%   

Támogatás  0,0 1 243,7 1 243,7 88,0 88,0   100,0% 

Költségvetési maradvány  0,1     1,5 1,5 1 500,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  
  

   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 243,7   1 243,7 33,5 - 
Módosítások jogcímenként         - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 1,5 1,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-1 155,7   -1 155,7 -33,5 - 

2019. évi módosított előirányzat 89,5 1,5 88,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 243,7   1 243,7 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -1 155,7   -1 155,7 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 1,5 1,5   
2019. évi módosított előirányzat 89,5 1,5 88,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározot

t feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 88,0   88,0 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1,5   1,5 
Összes kifizetés 89,5 0,0 89,5 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti támogatási és kiadási előirányzata 1243,7 millió forint volt, 
bevételi előirányzattal nem rendelkezett. A korábbi évek kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradványa 1,5 millió forint, amely befizetésre került a Központi Maradványelszámolási 
Alap javára. 

Az előirányzat az alábbi feladatok ellátását biztosította: 

− Tisztaszoftver: 

A Tisztaszoftver program oktatási intézmények tanárai és diákjai számára biztosít 
Microsoft szoftvereket (Windows, Office, Szerver), illetve nyílt forráskódú 
megoldásokat a HUEDU és az OpenEdu részek és az EuroOffice részek keretében. 

Az oktatási intézmények jogtiszta szoftverlicenc ellátása keretében évenként 
megkötendő szállítási keretszerződések a teljes magyar köznevelés tanulói és oktatói 
számára biztosítják a jogtiszta zárt, valamint a nyílt forráskódú szoftver termékek 
használatát. A program finanszírozására a KIFÜ részére átadásra került 1115,7 millió 
forint. 

− GINOP, illetve egyéb Operatív Programok projekttámogatáshoz kapcsolódó feladatok: 

A 2015. évtől a 2014-2020. időszakban megvalósuló GINOP-ban, illetve egyéb operatív 
programokban megvalósuló projektek informatikai projekttámogatáshoz kapcsolódó 
feladatok ellátása, ennek keretében az Európai Uniós, és hazai finanszírozású projektek 
felügyelete, mentorálása, illetve minőségbiztosítása valósul meg. A feladat ellátására 
40,0 millió forint került előirányzat átcsoportosítással biztosításra a KIFÜ részére. 

− Nyílt forráskódú szoftverek kompetencia központ megalapozása: 

A hazai és nyílt szoftver megoldások használata szempontjából ideál tipikus működés 
kialakítására irányul, a közpolitikai célok elérését szakmai kompetencia erősítésen 
keresztül valósítja meg, a közigazgatási munkafolyamatokat, csoportmunkát és általános 
irodai munka támogatását célzó szoftver kifejlesztését eredményezi. A feladat ellátására 
a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére 88,0 millió forint összegű támogatás került 
biztosításra. 
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20.34.02. Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó 
feladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 689,4 10 924,0 10 924,0 1 882,6 1 876,0 50,8% 99,6% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0 75,3 75,3         

Bevétel  84,1     79,4 79,4 94,4% 100,0% 

Támogatás  2 389,2 10 924,0 10 924,0 918,1 918,1 38,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány  2 101,2     885,1 885,1 42,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 10 924,0   10 924,0 75,3 - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 201,5   201,5   - 
- Költségvetési-maradvány 885,1 885,1     - 
- Többletbevétel 79,4 79,4     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-10 207,4   -10 207,4 -75,3 - 

2019. évi módosított előirányzat 1 882,6 964,5 918,1 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 10 924,0   10 924,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -9 247,1   -9 247,1 
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -1 010,6   -1 010,6 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 79,4 79,4   
- maradvány előirányzatosítás 885,1 885,1   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 50,3   50,3 
- Korm. hatáskörben 201,5   201,5 
2019. évi módosított előirányzat 1 882,6 964,5 918,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 1 778,2   1 778,2 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 50,3   50,3 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, Kincstári 
Előrejelzés befizetési számla 

47,5   47,5 

Összes kifizetés 1 876,0 0,0 1 876,0 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 10 924,0 millió forint, 
korábbi évek maradványa 885,1 millió forint, bevételi előirányzata 79,4 millió forint. A 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat 
85,0 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 
központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat 116,5 millió forint többletforrást 
biztosított. Fejezeten belüli átcsoportosítással, az ITM Igazgatás cím terhére 50,3 millió forint 
összegű többletforrás került átcsoportosításra. 

Az előirányzat terhére 9188,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítással került 
biztosításra a KIFÜ részére a digitális oktatáshoz szükséges feladatok és fejlesztések (Iskolai 
WIFI program) megvalósítására. További 40,0 millió forint került biztosításra a KIFÜ részre a 
Digitális gazdaság és infrastruktúra fejlesztéssel kapcsolatos feladatok ellátására. Fejezeten 
belül az Állami többletfeladatok fejezeti kezelésű előirányzat javára 1010,6 millió forint 
került átcsoportosításra médiaipari szakemberek tehetséggondozási programjának támogatása 
érdekében. 12,5 millió forint került biztosításra a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési 
Hivatal részére az informatikai és hírközlési szakképzés és vizsgáztatási feladatok ellátására. 
Az előirányzatot terhelő kincstári és tranzakciós illeték összege 6,6 millió forint volt, mely 
átcsoportosításra került fejezeten belül az ITM Igazgatás cím javára. 

A módosított tárgyévi kiadási előirányzat 1882,6 millió forint volt. 

 

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére a DJP megvalósítása keretében az állampolgárok 
digitális kompetenciáinak fejlesztése, a digitális közösségi terek fenntartása, fejlesztési 
irányainak meghatározása, a digitális készségeket fejlesztő programok előkészítése, 
végrehajtása, nyomon követése érdekében, továbbá a Digitális Jólét Alapcsomag 
bevezetésének feladataira, valamint a Digitális Exportfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: 
DES) és a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia feladatainak ellátására 1193,6 millió forint 
összegű támogatás került folyósításra. 

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. (a továbbiakban: Neumann Nkft.) részére 
418,5 millió forint került folyósításra a 2019. évi ITU Telecom World világkonferenciájának 
megrendezésével kapcsolatos feladatok ellátására, az infokommunikációs ágazatot érintő 
egyes programok, feladatok előkészítését, végrehajtását, illetve nyomon követését érintő 
szakmai, szakértői, illetve koordinációs közreműködési feladatok ellátására, valamint a 
Digitális kompetenciafejlesztést célzó programokhoz kapcsolódó feladatok ellátására. 
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A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság 2013 óta működteti Szegeden az „Agora 
Szeged Pólus program” keretében megnyitott, a világon is egyedülinek számító Informatikai 
Történeti Kiállítást, valamint gondozza a több évtizednyi gyűjtőmunka eredményeként 
létrehozott informatikai gyűjteményt, mely a Kiállítás alapjául szolgál. Az informatika 
világának nemzetközi és hazai vívmányait bemutató, rendkívül impozáns Kiállításnak 2013. 
óta több, mint 25 000 látogatója volt. A Kiállítás nagymértékben hozzájárul az informatika 
szakmák és felsőfokú tanulmányok népszerűsítésében, továbbá változatos programkínálatával, 
múzeumpedagógiai foglalkozásaival minden látogatónak hasznos ismereteket nyújt. A feladat 
támogatására 42,7 millió forint került folyósításra. 

A Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. részére az Idősügyi 
Infokommunikációs Modellprogram szakmai koordinálásának támogatására 166,1 millió 
forint került folyósításra. 

A Magyar Felsőoktatási és Köznevelési, Kutatási és Közgyűjteményi Számítógép-hálózati 
Egyesület (HUNGARNET Egyesület) részére 7,6 millió forint került folyósításra a 
NETWORKSHOP 2020 országos felsőoktatási, köznevelési, kutatási és közgyűjteményi 
informatikai konferencia megrendezésével kapcsolatos feladatokra. 

A Központi Maradvány Elszámolási Alap részére 45,4 millió forint, a Kincstári Előrejelzés 
befizetési számlára 2,1 millió forint került befizetése. 

Az előirányzatnak 2019. december 31-én fennálló kötelezettségvállalással terhelt maradványa 
nem keletkezett. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 6,5 millió forint 
volt. 

 

20.35. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok 

20.35.01. Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   809,7 810,5 810,5 809,7 809,7 100,0% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   809,7 810,5 810,5 809,7 809,7 100,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0             
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 Előirányzat-módosítások levezetése     millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 810,5   810,5   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 

- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,8   -0,8   - 
2019. évi módosított előirányzat 809,7 0,0 809,7 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként                   millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 810,5   810,5 
- saját intézménynek       
  = működésre -0,8   -0,8 
2019. évi módosított előirányzat 809,7 0,0 809,7 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 809,7   809,7 
Összes kifizetés 809,7 0,0 809,7 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
810,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezett. Az előirányzat terhére az ITM 
Igazgatás javára 0,8 millió forint került átcsoportosításra tranzakciós illeték és kincstári díj 
finanszírozására. A módosított előirányzata 809,7 millió forint volt. 

Az előirányzati forrásból Magyarország területén (Dél-Baranya) valósult meg beruházás. A 
támogatási időszakban (2019. január 1 - 2020. január 15.) a BVH NKft. költségvetési 
támogatásból a Mecsek környéki Bányavíz-kezelő üzemben 495,6 ezer m3 mennyiségű víz 
uránmentesítését végezte el. A támogatás a BVH NKft. részére került folyósításra 
809,7 millió forint összegben. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

  

2712



20.35.02. Épületenergetikai pályázati program 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 400,0 400,0 798,6 370,1   46,3% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   398,6 400,0 400,0 400,0 400,0 100,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     398,6 398,6   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0   400,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 398,6 398,6     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 798,6 398,6 400,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0   400,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 398,6 398,6   
2019. évi módosított előirányzat 798,6 398,6 400,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- magánszemély 370,1   370,1 
Összes kifizetés 370,1 0,0 370,1 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 400,0 millió forint. 
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Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 398,6 millió forint összegben került 
előirányzatosításra. A módosított előirányzat összege 798,6 millió forint. 

Az Otthon Melege Program – Háztartási nagygépek (hűtő- vagy fagyasztókészülékek, 
mosógépek, mosó-szárítógépek) energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram 2018. 
évi újranyitására az előirányzat 2018. évi keretösszegéből valósult meg. 2019-ben 8967 darab 
pályázatra összesen 370,1 millió forint kifizetés történt.  

Az előirányzat maradványa 428,5 millió forint, melyből kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány 400,0 millió forint, kötelezettségvállalással terhelt maradvány 28,5 millió forint. 

 

20.35.03. Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   103,4     0,5 0,5 0,5% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   0,0             

Költségvetési 
maradvány 

  
103,9     0,5 0,5 0,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 0,5 0,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 0,5 0,5 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 0,5 0,5   
2019. évi módosított előirányzat 0,5 0,5 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,5   0,5 
Összes kifizetés 0,5 0,0 0,5 

 

Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal 
nem rendelkezett, módosított előirányzata az előző évi kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány előirányzatosítását követően 0,5 millió forint volt, mely befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alapba. 

 

Az előirányzatnak 2019. december 31-én költségvetési maradványa nem keletkezett. 

 

20.35.04. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   9 659,9 27 035,4 27 035,4 64 094,4 19 694,7 203,9% 30,7% 

 ebből:  személyi juttatás 0,0             

Bevétel   0,2     904,4 904,4 452 200,0% 100,0% 

Támogatás   5 665,5 27 035,4 27 035,4 36 232,4 36 232,4 639,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  18 876,7     26 957,6 26 957,6 142,8% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 27 035,4   27 035,4   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben -1 000,0   -1 000,0   - 
- Költségvetési maradvány 26 957,6 26 957,6     - 
- Többletbevétel 904,4 904,4     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 10 197,0   10 197,0   - 
2019. évi módosított előirányzat 64 094,4 27 862,0 36 232,4 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 27 035,4   27 035,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -52,9   -52,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 904,4 904,4 

 
- maradvány előirányzatosítás 26 957,6 26 957,6   

 
Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel (Kvtv. 8. § (2) bekezdés 
alapján)  

10 249,9  10 249,9 

- Korm. hatáskörben -1 000,0   -1 000,0 
2019. évi módosított előirányzat 64 094,4 27 862,0 36 232,4 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (4 darab) 92,1   92,1 
- más fejezet intézménye 3 517,5   3 517,5 
- alapítvány 75,0   75,0 
- nonprofit társaság 2 461,4   2 461,4 
- gazdasági társaság 4 298,0   4 298,0 
- önkormányzat/vagy intézménye 1 423,4   1 423,4 
- magánszemély 6 446,3   6 446,3 
- egyéb (megjelölve)        
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 1 340,2   1 340,2 
  egyéb - nemzetközi szervezet 40,0   40,0 
  egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetési számla 0,8   0,8 
Összes kifizetés 19 694,7 0,0 19 694,7 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 27 035,4 millió forint volt, 
mely a kvótaértékesítésekből származó többletbevételek okán 10 249,9 millió forinttal, a 
projektekből visszafizetett támogatások okán pedig 904,4 millió forinttal növekedett.  

Az ITM Igazgatás javára szakmai feladatokra 52,9 millió forint került átcsoportosításra. 

 

Az előirányzat korábbi évekből származó kötelezettségvállalással terhelt maradványa 
14 882,5 millió forint.  

2019. január 1-jétől a tárca az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és 
az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi 
CCXVII. törvény hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és a légiközlekedési kibocsátási 
egységek értékesítéséből származó bevételek 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv 10. cikk (3) bekezdésében meghatározott zöldítési célokra fordítandó forrásokat is 
ezen a fejezeti kezelésű előirányzaton kezeli elkülönítetten, a Gazdasági Zöldítési Rendszer 
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fejezeti kezelésű előirányzat így megszüntetésre és az előirányzat 12 075,1 millió forint 
összegű maradványa átvezetésre került.  

A 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány összege így összesen 26 957,6 millió 
forint. 

Az előirányzat terhére 1000,0 millió forint forrás átcsoportosítása valósult meg a 
Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos 
feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat által létrehozott, 20/35/20 
Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése előirányzat javára. 

A módosított előirányzat 64 094,4 millió forint volt. 

A 2019. évi források terhére történő forráslekötés a két fő széndioxid kibocsájtó szektorhoz 
kapcsolódó fejlesztésekre, projektekre összpontosult, a közlekedés zöldítésére és a lakossági 
energiafelhasználás csökkentésre irányult. 

 

Pályázat útján megítélt támogatásokat tartalmazó konstrukciók: 

A pályázatkezelésben az NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: NFSI Nonprofit Kft.), az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. (a 
továbbiakban: e-Mobi Nkft.) és az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (továbbiakban: IFKA Nonprofit Kft.) vett részt.  

A 2019. évben az NFSI Nonprofit Kft. részére lebonyolítói feladatok ellátására 404,2 millió 
forint, az IFKA Nonprofit Kft. részére 234,4 millió forint került kifizetésre. 

A GZR-D-Ö-2016 kódszámú „Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása” elnevezésű 
pályázat rendelkezésre álló keretösszege 2392,1 millió forint volt. 2019. évben a gépjármű 
kereskedők által beküldött elszámolások ellenőrzése, jóváhagyása, támogatások kifizetése 
valósult meg. Továbbá a kedvezményezettek által bejelentett változások nyilvántartásban 
történő átvezetése (elsősorban a Támogatói Okiratban szereplő gépjárműtípus módosítása 
tárgyában) és egyedi kérelmek kezelése (adásvételi/lízing szerződés megkötésére vonatkozó 
45 napos határidő meghosszabbítása, illetve a Casco biztosításokhoz kapcsolódó, 
társbiztosítotti engedélyek kiadása tárgyában) valósult meg. Az e-Mobi Nkft., majd 2019. 
április 1-jétől az IFKA Nonprofit Kft., mint jogutód a lebonyolítói bankszámláról összesen 
732,5 forint összegű támogatás elszámolás-alapú kifizetését kezdeményezte a pályázati 
konstrukció keretében támogatott pályázatok finanszírozására. 

A GZR-D-Ö-2018 kódszámú „Elektromos gépjármű beszerzésének támogatása” elnevezésű 
pályázat rendelkezésre álló keretösszege 3000,0 millió forint volt. 2019. április 1-jétől a 
lebonyolítói feladatokat az e-Mobi Nkft-től az IFKA Nonprofit Kft. vette át. Az év során 
összesen 2058,0 millió forint összegben került kiadásra támogatói okirat, melyek mellett 
folyamatos volt a beérkezett előlegigénylések, illetve utófinanszírozás esetén az elszámolások 
ellenőrzése. A konstrukcióból 2019. évben összesen 920,2 millió forint került folyósításra. 
Fentieken túl a lebonyolító kezelte a beérkezett változásbejelentéseket, egyedi kérelmeket is. 

A GZR-T-Ö-2016 kódszámú, „Jedlik Ányos Terv” Elektromos töltőállomás alprogramhelyi 
önkormányzatok részére című, elektromobilitási töltőinfrastruktúra kiépítésének támogatása 
tárgyú pályázati felhívás által a helyi önkormányzatok számára rendelkezésre álló keretösszeg 
1250,0 millió forint volt. 2019. évben a pályázat lebonyolítását először az e-Mobi Nkft., majd 
2019. április 1-jétől az IFKA Nonprofit Kft. végezte.  

Az „Otthon Melege Program” ZFR-TÁV/2019 „Okos költségmegosztás alkalmazásának 
elterjesztése, radiátor csere alprogram" 2019. év szeptember 24-én került meghirdetésre 

2717



2000,0 millió forint keretösszeggel. A pályázatok benyújtásának határideje 2020. március 31-
e volt. A támogatói okirattal alátámasztott kötelezettségvállalás 2019. december 31-ig 
242,1 millió forint volt, melyhez támogatás folyósítása nem kapcsolódott. 

„Otthon Melege Program” Társasházak energia-megtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram esetén 48,1 millió forint támogatás 
folyósítása valósult meg 2 kedvezményezett részére. 

A pályázati konstrukcióhoz 2019. december 31-én kötelezettségvállalás nem kapcsolódott. 

„Otthon Melege Program” Családi házak energiamegtakarítást eredményező 
korszerűsítésének, felújításának támogatása alprogram esetén 862,5 millió forint támogatás 
folyósítása valósult meg 475 kedvezményezett részére. 

„Otthon Melege Program” Fűtési rendszer korszerűsítésének támogatása alprogram esetén 
366,9 millió forint támogatás folyósítása valósult meg 700 kedvezményezett részére. 

„Otthon Melege Program” Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram esetén 
236,6 millió forint támogatás folyósítása valósult meg 625 kedvezményezett részére. 

„Otthon Melege Program” Földgázüzemű konvektorok cseréjére irányuló alprogram 
újranyitás esetén 459,5 millió forint támogatás folyósítása valósult meg 1356 
kedvezményezett részére. 

„Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, 
mosógépek, illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram 
2017 esetén 0,2 millió forint támogatás folyósítása valósult meg 6 kedvezményezett részére. 

„Otthon Melege Program” Háztartási nagygépek (hűtő vagy fagyasztó készülékek, 
mosógépek, illetve mosó-szárítógépek) energia megtakarítást eredményező cseréje alprogram 
2018. évi újranyitása esetén 4040,4 millió forint támogatás folyósítása valósult meg 98 355 
kedvezményezett részére. 

 

Egyedi támogatások 

Az elektromobilitás elterjesztése érdekében 2019. évben egyedi támogatások biztosítására is 
sor került, melyekkel az ország különböző pontjain elektromos gépjárműbeszerzések és 
töltőtelepítések, továbbá az elektromobilitást népszerűsítő programok valósulhatnak meg. 
2019. évben ezen célok megvalósítására megyei jogú városok, költségvetési szervek, egyházi 
szervezetek és gazdasági társaságok részére mindösszesen 6761,7 millió forint került 
biztosításra. 

Az AMN-2018 kódszámú, 2018. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap 
rendezvényeinek megszervezésére irányuló egyedi támogatási lehetőség esetében 2019. évben 
a támogatáshoz kapcsolódó elszámolások benyújtásának határideje 2018. október 31-ről 2019. 
február 28-ra került meghosszabbításra, melynek alapján 2019. évben 245 önkormányzat 
részére összesen 132,0 millió forint támogatási összeg folyósítása történt meg. Az AMN-2019 
kódszámú, 2019. évi Európai Mobilitási Hét, illetve Autómentes Nap rendezvényeinek 
megszervezésére irányuló egyedi támogatási lehetőség kapcsán 2019. évben pénzügyi 
tranzakció nem történt. A 2019. augusztusi döntést követően összesen 259 támogatói okirat 
179,2 millió forint összegben került kiadásra, amelyek a 2019. évben nem kerültek kifizetésre. 
Ezeken felül a már beérkezett elszámolások ellenőrzését és hiánypótoltatását végezte év 
végéig az IFKA Nonprofit Kft. 

2019. évben energiahatékonyságot javító intézkedések, az ÜHG kibocsátás-csökkentését 
eredményező beruházás, klímapolitikai, zöldgazdasági, energiatudatossági társadalmi 
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szemléletformálás elterjesztése érdekében egyedi támogatások biztosítására is sor került. Ezen 
célok megvalósítására költségvetési szervek, gazdasági társaságok, szövetségek részére 
954,9 millió forint került biztosításra. 

Fentieken túlmenően 14,9 millió forint összegű kincstári díj és tranzakciós illeték került 
kifizetésre az előirányzat forrásai terhére, valamint 0,8 millió forint befizetés teljesült a 
Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára.  

Víziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztésére egyedi támogatási lehetőség került 
meghirdetésre 2018. december 18-án, melynek keretében 2019. február 28-ig benyújtott 
egyedi támogatási kérelmek egy részének támogatása által víziközmű-rendszerek 
energiahatékony fejlesztése valósulhatott meg a 3524,9 millió forint összegű támogatás 
folyósításával. 

Az előirányzat terhére 2019. évben összesen 19 694,7 millió forint összegű kifizetés történt. 

Az előirányzat 2019. évi 44 399,7 millió forint maradványa az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján 
kötelezettségvállalással terhelt. 

 

20.35.05. Bányanyitási feladatok kiadásai 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2,9 249,2 249,2 36,6 5,3 182,8% 14,5% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0     31,3 31,3   100,0% 

Támogatás   7,4 249,2 249,2 0,9 0,9 12,2% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     4,4 4,4   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 249,2   249,2   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 4,4 4,4     - 
- Többletbevétel 31,3 31,3     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -248,3   -248,3   - 
2019. évi módosított előirányzat 36,6 35,7 0,9 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 249,2   249,2 
  = működésre -248,3   -248,3 
- bevétel előirányzatosítás 31,3 31,3   
- maradvány előirányzatosítás 4,4 4,4   
2019. évi módosított előirányzat 36,6 35,7 0,9 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 
Kiadá

s 

Kiadásból 
működés

re 
meghatároz
ott feladatra 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, Kincstári Előrejelzés 
beszedési számla 

5,3   5,3 

Összes kifizetés 5,3 0,0 5,3 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 249,2 millió forint volt. 

Az előirányzatból nyújtott támogatás kedvezményezettje a Miskolci Egyetem, amely részére a 
szakmai feladatok ellátására az eredeti 249,2 millió forint előirányzatból 248,3 millió forint 
támogatás került átcsoportosításra.  

A támogatásból a Miskolci Egyetem a következő feladatokat látta el: 

− az Energetikai Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási Cselekvési Tervről 
szóló 1345/2018. (VII. 26.) Kormányhatározatban megfogalmazott és a bányanyitással 
összefüggésbe hozható feladatok.  

− geotermikus beruházásokat támogató országos webes információs rendszer kialakítása 
és geotermikus potenciál vizsgálata Tokaj környék pilot területen (angol és magyar 
nyelvű interaktív webes információs rendszer kiépítése, amely egy egységes 
rendszerben jelenít meg minden olyan releváns információt, amely támogatja a hazai 
geotermikus beruházásokat). A fejlesztendő web-es felület 2 fő részből áll: tematikus 
modulok és interaktív térképi adatbázis létrehozása. Pilot területen belüli potenciális 
részterület előzetes geotermikus kutatása. 

− Tokaj környéki mintaterület geotermikus potenciáljának meghatározása. 

− borsodi és mecseki szénbányászat illeszkedése a körforgásos gazdaság irányelveihez 
(Innovatív technológiák alkalmazása a szénbányászatban és melléktermékek 
hasznosításában) (Hazai szénelőfordulás ritkaelem dúsulásának vizsgálata).  

A 4,4 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány előirányzatosítása 
megtörtént. Fel nem használt támogatás visszautalása miatt többletbevétel érkezett 31,3 millió 
forint összegben. A módosított előirányzat ezek alapján 36,6 millió forint volt. 

A Kincstári Előrejelzés befizetési számla javára az előirányzatról 0,9 millió forint, a Központi 
Maradványelszámolási Alapba pedig 4,4 millió forint került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 31,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 
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20.35.06. Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   21,7     1,2 1,2 5,5% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   11,5         0,0%   

Költségvetési 
maradvány 

  11,4     1,2 1,2 10,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 1,2 1,2     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 1,2 1,2 0,0 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 1,2 1,2   
2019. évi módosított előirányzat 1,2 1,2 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1,2   1,2 
Összes kifizetés 1,2 0,0 1,2 
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 
módosított előirányzata az előző évi 1,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány előirányzatosítását követően 1,2 millió forint volt, amely befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.35.07. Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai 

 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   870,8     397,6 0,2 0,0% 0,1% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   1,5     1,6 1,6 106,7% 100,0% 

Támogatás   0,0             

Költségvetési 
maradvány 

  1 265,3     396,0 396,0 31,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Költségvetési maradvány 396,0 396,0     - 
- Többletbevétel 1,6 1,6     - 
2019. évi módosított előirányzat 397,6 397,6 0,0 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 1,6 1,6   
- maradvány előirányzatosítás 396,0 396,0   
2019. évi módosított előirányzat 397,6 397,6 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- magánszemély 0,2   0,2 
Összes kifizetés 0,2 0,0 0,2 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. Az év során jogosulatlanul 
igénybevett támogatások visszakövetelése címén 1,6 millió forint összegben folyt be bevétel, 
valamint előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 396,0 millió forint összegben 
előirányzatosításra került, így a módosított előirányzat 397,6 millió forint volt.  

2019. évben az NFSI Nonprofit Kft. látta el az előirányzat pályázatkezeléssel kapcsolatos 
feladatait. 

A pályázati konstrukciók többségéhez 2019. december 31. nappal kötelezettségvállalás nem 
kapcsolódott.  

„Otthon Melege Program” - Háztartási nagygépek (Hűtő és fagyasztó berendezés) energia 
megtakarítást eredményező cseréje alprogram (2017) esetén 0,2 millió forint támogatás került 
folyósításra 6 darab magánszemély kedvezményezett részére. 

Az előirányzat maradványa 397,4 millió forint, amely az Ávr. 150. § 1) c) pontja alapján 
kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradványnak minősült.  

 

20.35.10. Energiafelhasználási hatékonyság javítása 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1,8     2,0 1,6 88,9% 80,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,4     0,4 0,4 100,0% 100,0% 

Támogatás   0,0     0,8 0,8   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  2,2     0,8 0,8 36,4% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 0,8 0,8     - 
- Többletbevétel 0,4 0,4     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 0,8   0,8   - 
2019. évi módosított előirányzat 2,0 1,2 0,8 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 0,4 0,4   
- maradvány előirányzatosítás 0,8 0,8   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 0,8   0,8 
2019. évi módosított előirányzat 2,0 1,2 0,8 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 1,2   1,2 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,4   0,4 
Összes kifizetés 1,6 0,0 1,6 

 

Az előirányzatnak 2019. évi eredeti előirányzata nem volt, kizárólag maradvánnyal 
rendelkezett, módosított előirányzata 2,0 millió forint, melyből az előző évi 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,8 millió forint, a bevétel összege 0,4 millió forint, 
továbbá az ITM Igazgatása terhére történő átcsoportosítás következtében 0,8 millió forint 
támogatás keletkezett az előirányzaton. 

Az előirányzat célja a Nemzeti Energiatakarékossági Program (a továbbiakban: NEP) 
pályázatainak finanszírozása.  

2017. október 1-jétől a NEP pályázatainak lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az NFSI 
Nonprofit Kft. látja el. Tárolási, iratkezelési feladatok ellátásán túl a pályázatkezelő pénzügyi 
és jogi vizsgálatot folytatott le, a még lezárásra nem került szerződések hatékony és gyors 
lezárása érdekében. A lezárásokra teljes körűen 2020. évben kerülhet sor.  

A Magyar Fejlesztési Bank részére 2019. évben 1,2 millió forint kifizetésére került sor a 
2018. évi kamattámogatás biztosításaként, továbbá 0,4 millió forint befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 0,4 millió forint. 
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20.35.11. Energiahatékonyság javításának támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   2 163,0     516,7 0,1 0,0% 0,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,1         0,0%   

Támogatás   0,0             

Költségvetési 
maradvány 

  2 679,6     516,7 516,7 19,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 516,7 516,7     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 516,7 516,7 0,0 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 516,7 516,7   
2019. évi módosított előirányzat 516,7 516,7 0,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,1   0,1 
Összes kifizetés 0,1 0,0 0,1 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A módosított előirányzat 
összege 516,7 millió forint, mely az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
összege. 
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2019. évben nem teljesült kifizetés. 

2019. évben a Központi Maradványelszámolási Alap részére 0,1 millió forint került 
befizetésre. 

Az előirányzat 2019. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 516,6 millió forint. 

 

20.35.12. A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 406,9     1 092,1 1 092,1 77,6% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   0,0             

Költségvetési 
maradvány 

  2 465,4     1 092,1 1 058,5 42,9% 96,9% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 1 092,1 1 092,1     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 1 092,1 1 092,1 0,0 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 1 092,1 1 092,1   
2019. évi módosított előirányzat 1 092,1 1 092,1 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 495,7   495,7 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 596,4   596,4 
Összes kifizetés 1 092,1 0,0 1 092,1 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett.  

495,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 596,4 millió forint pedig mint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány került előirányzatosításra. A módosított 
előirányzat 2019. évben így 1092,1 millió forint volt. 

A 2017. évben a KOM Központi Okos Mérés Zrt.-vel kötött támogatási szerződés alapján a 
2019. évben 495,7 millió forint került folyósításra a derogációs kiosztás alapján az Intelligens 
Hálózat Mintaprojekt beruházás korábbi elszámolással nem érintett feladatainak támogatása 
céljából. A mérőtelepítések a földgáz, villany, víziközmű és távhő iparágban valósultak meg. 
Az okosmérők és okos mérést biztosító külön berendezések felszerelése, valamint azoknak a 
mérésvezérlési központba történő bekötése megtörtént.  

A 2018. december 31-i állapot szerint kimutatott 596,4 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány befizetése a Központi Maradványelszámolási Alapba a 2019. év során 
megtörtént. 

Az előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett. 

 

20.35.13. LIFE Program önerő támogatás 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 410,0 410,0 100,1 100,1   100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   0,1 410,0 410,0 100,0 100,0 100 000,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     0,1 0,1   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 410,0   410,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 0,1 0,1     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -310,0   -310,0   - 
2019. évi módosított előirányzat 100,1 0,1 100,0 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 410,0   410,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -310,0   -310,0 
- maradvány előirányzatosítás 0,1 0,1   
2019. évi módosított előirányzat 100,1 0,1 100,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 2,1   2,1 
- önkormányzat/vagy intézménye 95,0   95,0 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 2,9   2,9 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,1   0,1 
Összes kifizetés 100,1 0,0 100,1 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 410,0 millió forint volt, 
melyből a LIFE integrált és hagyományos projektek megvalósításához szükséges 
költségvetési feltételek megteremtéséről szóló 1072/2017. (II. 10.) Korm. határozat 1. a) 
pontja alapján 310,0 millió forint az ITM koordinálásban benyújtani tervezett LIFE éghajlat-
politikai integrált projektre, a Korm. határozat 3. pontja alapján 100,0 millió forint pedig a 
LIFE hagyományos pályázati felhívásokban sikeres magyarországi szervezetek önerejének 
finanszírozására került betervezésre. 

Az előirányzatról 310,0 millió forint fejezeten belül átcsoportosításra került az ITM 
Igazgatása javára, az 5. ASEM Közlekedési Miniszteri Értekezletének és kapcsolódó 
eseményeinek megrendezéséhez. 

A nemzeti önerő-támogatás folyósítása megvalósult a LIFE Éghajlat-politika alprogram 
hagyományos pályázati felhívásai keretében sikeresen pályázó és aktuálisan LIFE éghajlat-
politikai projektet végrehajtó magyarországi szervezetek számára. A támogatási összegek 
megítélése a beérkező önerő-igények szakmai indokoltsága és a nyertes magyar projektek 
támogatásának időbeli ütemezése szerint, egyedi döntés alapján történt. A 2019. évben 
összesen 100,0 millió forint összeggel került támogatásra 7 szervezet (5 helyi önkormányzat, 
1 gazdasági társaság, 1 civil szervezet), valamennyi „Az önkormányzatok integráló és 
koordináló szerepe az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban (LIFE-MICACC)” 
éghajlati alkalmazkodási projekt végrehajtásában vesz részt. A támogatás kifizetésre került. 

A korábbi évekből származó 0,1 millió forint maradvány befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzaton a 2019. évben költségvetési maradvány nem keletkezett. 
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20.35.14. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 1 500,0 1 500,0 2 998,6 2 985,1   99,5% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   1 494,8 1 500,0 1 500,0 1 503,8 1 503,8 100,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     1 494,8 1 494,8   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 500,0   1 500,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 1 494,8 1 494,8     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

3,8   3,8   - 

2019. évi módosított előirányzat 2 998,6 1 494,8 1 503,8 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 500,0   1 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 1 494,8 1 494,8   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 3,8   3,8 
2019. évi módosított előirányzat 2 998,6 1 494,8 1 503,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 2 985,1   2 985,1 
Összes kifizetés 2 985,1 0,0 2 985,1 

 

Az előirányzat 2019. évi kiadási és támogatási előirányzata 1500,0 millió forint volt. A 
2998,6 millió forint összegű módosított előirányzat tartalmazza az 1494,8 millió forint 
összegű költségvetési maradványt, valamint a 3,8 millió forint összegű fejezeten belüli 
átcsoportosítást. 

A gördülő fejlesztési tervben rögzített, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
által jóváhagyott rekonstrukciók megvalósítása ügyében a pályázat kiírása 2018. év 
decemberében megtörtént, a pályázatok két körben kerültek elbírálásra, valamint a 
támogatások folyósításra. 

A tárgyévben rendelkezésre álló forrásból 2985,1 millió forint összeg került kifizetésre 
önkormányzatok és önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások részére víziközművek 
fejlesztésének támogatása céljából.  

Az előirányzat 2019. december 31-én 13,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.35.15. Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   6 663,7 14 650,0 14 650,0 25 852,0 14 688,8 220,4% 56,8% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   7 815,4     30,6 30,6 0,4% 100,0% 

Támogatás   11 620,4 14 650,0 14 650,0 13 049,2 13 049,2 112,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     12 772,2 12 772,2   100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 14 650,0   14 650,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben -514,0   -514,0   - 
- Költségvetési-maradvány 12 772,2 12 772,2     - 
- Többletbevétel 30,6 30,6     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 086,8   -1 086,8   - 
2019. évi módosított előirányzat 25 852,0 12 802,8 13 049,2 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 14 650,0   14 650,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -51,1   -51,1 
  = meghatározott feladatra -94,2   -94,2 
  = saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -941,5   -941,5 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 30,6 30,6   
- maradvány előirányzatosítás 12 772,2 12 772,2   
- Korm. hatáskörben -514,0   -514,0 
2019. évi módosított előirányzat 25 852,0 12 802,8 13 049,2 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 60,6   60,6 
- alapítvány 78,1   78,1 
- nonprofit társaság 692,5   692,5 
- gazdasági társaság 12 737,8   12 737,8 
- önkormányzat/vagy intézménye 107,1   107,1 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 227,0   227,0 
  egyéb - egyházi jogi személy 3,9   3,9 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 781,8   781,8 
Összes kifizetés 14 688,8 0,0 14 688,8 

 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 14 650,0 millió forint, a módosított 
kiadási előirányzata 25 852,0 millió forint volt. A módosított előirányzat tartalmazza a 2018. 
évi költségvetési maradványt 12 772,2 millió forint összegben és az év során befolyt, 
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szolgáltatás-megrendelési szerződések alapján meghatározott meghiúsulási kötbérekből 
keletkezett bevételt 30,6 millió forint összegben. Előirányzat csökkentést jelentett év közben 
A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi 
módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1800/2019. (XII. 23.) 
Korm. határozat alapján az Állami többletfeladatok előirányzat javára 144,0 millió forint 
összegű, a Regionális repülőterek működésének támogatása előirányzat javára 370,0 millió 
forint összegű átcsoportosítás. Csökkenést jelentett továbbá a Gazdaságfejlesztést szolgáló 
célelőirányzat javára történő fejezeten belüli 941,5 millió forint összegű átcsoportosítás, 
valamint az ITM Igazgatás javára történő átcsoportosítás 145,3 millió forint összegben, 
melyből 51,1 millió forint a kincstári díj és tranzakciós illeték fedezetére, 94,2 millió forint 
hulladékgazdálkodással összefüggő szakmai feladatok ellátása céljából került 
átcsoportosításra. 

Az előirányzat adott évi költségvetési forrásának megosztása és felhasználása az Országos 
Gyűjtési és Hasznosítási Terv (a továbbiakban: OGyHT) alapján történt. 

A tervezési prioritások kialakítása a vonatkozó hazai és uniós jogszabályoknak, valamint a 
hazai hulladék-termelődés tendenciáinak és a lakossági szokások figyelembevételével történt.  

Az előirányzat elsődleges feladata a környezetvédelmi termékdíj-köteles termékekből 
keletkező hulladékok gyűjtésének és kezelésének/hasznosításának részfinanszírozása. 

További feladat a hulladékkezelők által alkalmazott technológia és használt eszközök 
fejlesztése, a hulladékhasznosítási rendszerek fejlesztése, eszközpótlások, a hasznosítás 
hatékonyságának növelése. 

Az OGyHT által meghatározott további feladat a lakosság környezettudatosságra való 
nevelése, amelyre a fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési forrásának legalább 7%-át kell 
fordítani. Ennek keretében lakossági szemléletformáló projektek, valamint kommunikációs 
kampányok, társadalmi rendezvények megvalósítására került sor, összesen 1748,5 millió 
forint összegben, mely teljes egészében pénzügyi teljesítésre került. 

Csomagolási, elektromos és elektronikai berendezések, akkumulátor és gumiabroncs 
hulladékok gyűjtésére és kezelésére/hasznosítására 2019. évre vonatkozóan közbeszerzési 
eljárás került lefolytatásra összesen bruttó 13 342,8 millió forint összegben. A közbeszerzési 
eljárások eredményeként 125 darab szolgáltatás-megrendelési szerződés megkötésére került 
sor (összesen 12 383,5 millió forint összegben), 11 145,1 millió forint összegben a 2019. évi 
költségvetési forrás és 1238,4 millió forint összegben a 2020. évi költségvetési forrás terhére. 
A tényleges pénzügyi teljesítés összege 625,3 millió forint. 

A 2018. évben kiírt közbeszerzési eljárások eredményeként létrejött szerződések esetében a 
pénzügyi teljesítés 8141,1 millió forint összegben áthúzódott a 2019. évre.  

A hulladékkezelőknél a korábbi években elmaradt eszközpótlásra, fejlesztésre, pályázat 
keretében 58 darab támogatási szerződés került megkötésre, melyek kifizetésére 2019. évben 
került sor 2569,0 millió forint összegben. További 10,7 millió forint a fejlesztési pályázathoz 
kapcsolódó építési műszaki szakértelemmel rendelkező műszaki szakember biztosítására 
került kifizetésre. 

Egyedi iparfejlesztési támogatás keretében 5 kedvezményezett részére 773,4 millió forint 
került odaítélésre, amely összeg kifizetésre is került a 2019. évben.  

Az előirányzat terhére az év során 781,8 millió forint került befizetésre a Központi 
Maradványelszámolási Alapba, mely az előirányzathoz kapcsolódó 2018. évi pályázatok és 
közbeszerzési eljárások lezárását követően fennmaradó, meghiúsult kötelezettségvállalások 
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összegéből és az előirányzat 2018. évi beszámolója alapján a kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványokból keletkezett. 

Az előirányzat terhére további 39,0 millió forint összegű kifizetés történt korábbi években 
indult jogerős, elmarasztaló bírósági döntés alapján. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 3690,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 
7473,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.35.16. Karolina bánya külfejtés tájrendezése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás     2 008,0 2 008,0         

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás     2 008,0 2 008,0         

Költségvetési 
maradvány 

                

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
 

  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 008,0   2 008,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben -699,1   -699,1   - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1 308,9   -1 308,9   - 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L törvény szerinti előirányzat 2 008,0   2 008,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -185,9   -185,9 
  = saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -1 123,0   -1 123,0 
- Korm. hatáskörben -699,1   -699,1 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

Az előirányzaton 2019. évre eredeti kiadási és támogatási előirányzatként 2008,0 millió forint 
állt rendelkezésre. 

Az előirányzatból a Komplex Útfelújítási Program befejezéséhez a 20/32/30 Közúthálózat 
felújítása fejezeti kezelésű előirányzat javára és egyéb szakmai feladatokra 1308,9 millió 
forint összegű fejezeten belüli átcsoportosítás történt. Ezen kívül az előirányzat terhére a 
VOLÁN Buszpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
tőkeemeléséről szóló 1739/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján a XXII. Miniszterelnöki 
Kormányiroda részére 699,1 millió forint összegű átcsoportosítás történt. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.35.17. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő 
feladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   7,4 150,0 150,0 104,4   0,0% 0,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   7,4         0,0%   

Támogatás   24,8 150,0 150,0 79,6 79,6 321,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     24,8 24,8   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0   150,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési--maradvány 24,8 24,8     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -70,4   -70,4   - 
2019. évi módosított előirányzat 104,4 24,8 79,6 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0   150,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -70,4   -70,4 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 24,8 24,8   
2019. évi módosított előirányzat 104,4 24,8 79,6 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 150,0 millió forint. Az 
előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 70,4 millió forint átcsoportosítására került sor 
hulladékgazdással kapcsolatos szakmai feladatok ellátása érdekében. Az előirányzaton 
24,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került előirányzatosításra, 
amelynek összege 3 darab korábbi években létrejött kötelezettségvállalásból adódott. A 
módosított előirányzat összege 104,4 millió forint. 

Az előirányzat terhére pénzügyi teljesítésre a 2019. évben nem került sor. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 24,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 
79,6 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.35.19. Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

    

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   258,5     555,4 552,7 213,8% 99,5% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   12,8         0,0%   

Támogatás   108,1         0,0%   

Költségvetési 
maradvány 

  693,0     555,4 555,4 80,1% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 555,4 555,4     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 555,4 555,4 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 555,4 555,4   
2019. évi módosított előirányzat 555,4 555,4 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 274,8   274,8 
- önkormányzat/vagy intézménye 266,8   266,8 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 11,1   11,1 
Összes kifizetés 552,7 0,0 552,7 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett.  

Az előirányzaton 544,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány és 10,6 millió 
forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány előirányzatosítása történt meg. 
A módosított előirányzat összege 555,4 millió forint volt. 

Az előirányzat az alábbiak szerint került felhasználásra. 

Sárospatak Város Önkormányzata részére, a régi piac területén felhalmozott illegális hulladék 
elszállítása és ártalmatlanítása érdekében 29,8 millió forint összeg került kifizetésre.  

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. részére 20 darab MOLOK gyűjtőedény beszerzésének 
támogatására 16,0 millió forint került kifizetésre.  
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A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. részére a 
hulladékgazdálkodás területén Integrációs Kézikönyv kidolgozására 14,9 millió forint került 
kifizetésre. 

A „Megoldás a körforgásos gazdaságért” című pályázat keretében kiadott 11 darab támogatói 
okirat alapján 243,9 millió forint összeg került kifizetésre. 

Az „Illegális hulladéklerakók felszámolása” című pályázat keretében kiadott 94 darab 
támogatói okirat alapján 237,0 millió forint került kifizetésre. 

A Központi Maradványelszámolási Alapba összesen 11,1 millió forint került befizetésre, 
amelyből 10,6 millió forint a 2018. évi beszámoló alapján kötelezettségvállalással nem 
terhelt, 0,5 millió forint pedig meghiúsult maradvány. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 2,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.35.20. Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         1 602,1 1 600,0   99,9% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás         1 602,1 1 602,1   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

                

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 1 602,1   1 602,1   - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 1 602,1 0,0 1 602,1 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Korm. hatáskörben 1 602,1   1 602,1 
2019. évi módosított előirányzat 1 602,1 0,0 1 602,1 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 1 600,0   1 600,0 
Összes kifizetés 1 600,0 0,0 1 600,0 

 

Az előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A Magyarország új 
buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel kapcsolatos feladatokról szóló 
1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat alapján az előirányzat 1602,1 millió forinttal növelésre 
került, így a módosított előirányzat 1602,1 millió forint. 

A végrehajtáshoz kapcsolódó feladatokat a Neumann Nkft. látja el, amely szervezet részére az 
év során támogatási jogviszony keretében összesen 1600,0 millió forint összegű pénzügyi 
teljesítés történt. 

A forrás az alábbi feladatokat finanszírozza: 

− Az elektromos meghajtású autóbusz-beszerzést ösztönző mintaprojekt pilot keretében 
legfeljebb 800,0 millió forint keretösszegű forrás igénybevételével demonstrációs 
(különösen műszaki, járatszervezési, vezetéstechnikai, kommunikációs) célú használat 
céljából bemutat elektromos meghajtású buszokat. A Zöld Busz Mintaprojekt keretében 
megvalósíthatósági tanulmány készül, megvalósul a műszaki infrastruktúra felmérése, a 
kommunikációs stratégia megalkotása, marketing kampány lefolytatása, 
szemléletformáló eszközök beszerzése és bérlése, kapcsolódó oktatások és 
rendezvények lebonyolítása. 

− Legfeljebb 800,0 millió forint erejéig megyei jogú városok számára támogatást biztosít 
a Neumann Nkft. a jelenlegi buszállomány részleges cseréjéhez új, elektromos 
meghajtású autóbuszok beszerzésére a városi közszolgáltatási feladatok ellátása 
céljából. 

Az előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 2019. december 31-én 
2,1 millió forint volt. 
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20.37. Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

20.37.03. Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   166,5 150,0 150,0 190,9 190,8 114,7% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   150,0 150,0 150,0 190,9 190,9 127,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  16,5         0,0%   

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0   150,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 40,9   40,9   - 
2019. évi módosított előirányzat 190,9 0,0 190,9 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0   150,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 40,9   40,9 
2019. évi módosított előirányzat 190,9 0,0 190,9 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 190,8   190,8 
Összes kifizetés 190,8 0,0 190,8 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzata 150,0 millió forint. Az év során az NFSI 
Nonprofit Kft. működési támogatás fejezeti kezelésű előirányzat terhére 40,9 millió forint 
átcsoportosítására került sor, így a 2019. évi módosított előirányzat összege 190,9 millió 
forint. 

Az előirányzat forrásából a támogatási rendszer lebonyolításának operatív feladatait kezelő 
NFSI Nonprofit Kft.-nek az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzattal, a 
Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása, valamint Energiafelhasználási 
hatékonyság javítása előirányzattal kapcsolatos meghatározott kezelő szervi feladatok 
ellátásához került támogatás kifizetése. 

Az előirányzatból 190,8 millió forint lekötésre és pénzügyileg teljesítésre került az NFSI 
Nonprofit Kft. részére. 

Az előirányzaton 2019. december 31-én 0,1 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 

 

20.38. Egyéb feladatok 

20.38.01. Nemzetközi tagdíjak 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  570,9 504,1 504,1 578,2 524,1 91,8% 90,6% 

 ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel  0,0     15,0 15,0   100,0% 

Támogatás  411,4 504,1 504,1 520,1 520,1 126,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány  202,6     43,1 43,1 21,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése      millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 504,1   504,1   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 43,1 43,1     - 
- Többletbevétel 15,0 15,0     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

16,0   16,0   - 

2019. évi módosított előirányzat 578,2 58,1 520,1 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 504,1   504,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -1,0   -1,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 15,0 15,0   
- maradvány előirányzatosítás 43,1 43,1   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 17,0   17,0 
2019. évi módosított előirányzat 578,2 58,1 520,1 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 0,1   0,1 
  egyéb - nemzetközi szervezet 523,0   523,0 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1,0   1,0 
Összes kifizetés 524,1 0,0 524,1 
 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére fizetendő nemzetközi tagdíjak alapjait 
egyrészt törvénnyel, vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi/kormányközi 
szerződésekben, másrészt egyéb nemzetközi dokumentumokban/nyilatkozatokban vállalt 
nemzetközi tagságok alkotják. 

A 2019. évi eredeti támogatási előirányzat 504,1 millió forint. Az előirányzat 43,1 millió 
forint maradvánnyal rendelkezett 2018. évről, amely – 1,0 millió forint Központi 
Maradványelszámolási Alapba történő befizetésén túl – az előirányzat céljával összhangban 
az alábbiakban részletezett tagdíjak kifizetésre került felhasználásra. 

A Nemzetközi tagdíjak bevételi előirányzata 15,0 millió forint volt, amely a Vasutak 
Együttműködési Szervezete tagdíjának 2018. évben kifizetett, de 2019. évben az ITM 
számlájára visszaérkezett összege. 

A devizában megállapított tagdíjak nominális értékeinek növekedése, valamint az év közbeni 
árfolyamváltozások miatt több nemzetközi szervezetnél a forintosított összeg tekintetében 
jelentősebb tagdíj-növekedés következett be, így az év utolsó negyedévében a 2019. évi 
kötelezettségek maradéktalan teljesítéséhez 17,0 millió forint pótlólagos forrás biztosítása vált 
szükségessé, amelynek átcsoportosítása az ITM Igazgatás terhére megtörtént. 

1,0 millió forint átcsoportosításra került az ITM Igazgatásba az előirányzatot terhelő 
tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozására. 

Az előirányzat az alábbi nemzetközi szervezetek tagdíjait finanszírozta a 2019. évben: 

 

Közlekedés 

– Európai Közlekedési Társulás (AET) 

– Nemzetközi Közlekedési Fórum/Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (OECD 
CEMT/ITF) 

– Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO) 
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– Olajszennyezéssel okozott károk megtérítésére szolgáló Nemzetközi Alap (IOPC) 

– Nemzetközi Híd- és Magasépítési Szövetség (IABSE) 

– Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Államközi Szervezet (OTIF) 

– Vasutak Együttműködési Szervezete (OSZZSD) 

– Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC) 

– Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) 

– Európai Kerékpáros Szövetség (ECF) 

– Hajózási balesetvizsgálók nemzetközi Fóruma (MAIIF) 

– Útügyi Világszövetség (AIPCR) 

– Nemzetközi Vasútegylet (UIC) 

– Közúti Ellenőrző Hatóságok Szervezete (CORTE) 

– Nemzetközi Gépjárművezetői Vizsgabizottság (CIECA) 

– Nemzetközi Gépjármű Ellenőrzési Bizottság (CITA) 

– Közúti Ellenőrzést Végző Hatóságok Együttműködése (ECR) 

Energetika 

– Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA) 

– Energia Charta 

– Nemzetközi Energia Fórum (IEF) 

– Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA) 

Hírközlés 

– Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU) 

– Egyetemes Postaegyesület (UPU) 

– Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT) 

– Európai Távközlési Iroda (ECO) 

– Európai Távközlési Szabványosítási Intézet (ETSI) 

Klímapolitika 

– ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény (UNFCCC) 

– ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezmény – Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCCC KP) 

– Klímaváltozási Keretegyezmény – Tranzakciós Napló (ITL) 

– A sztratoszferikus ózonréteg védelméről szóló Bécsi Egyezmény (VC) 

– Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv (MP) 

– Az ózonréteget lebontó anyagokról szóló Montreali Jegyzőkönyv Multilaterális Alapja (MLF) 

Területfejlesztés 

– Helyi Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési Program (OECD LEED) 

Ipar, kereskedelem 

– OECD Acél Bizottság 
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– Wassenaari Megállapodás a Hagyományos Fegyverek és Kettős Felhasználású Termékek és 
Technológiák Exportja Ellenőrzéséről (WA) 

– Vegyifegyver Tilalmi Szervezet (OPCW) 

– ENSZ Nemzetközi Iparfejlesztési Szervezete (UNIDO) 

– Kézilőfegyverek és lőszerek vizsgálatára vonatkozó Nemzetközi Állandó Bizottság (CIP) 

 

A 2019. december 31-én fennálló költségvetési maradvány összege 54,1 millió forint volt, 
mely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

 

20.38.02. Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  199,6 53,9 53,9 34,7 29,4 14,7% 84,7% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel  65,1     5,3 5,3 8,1% 100,0% 

Támogatás  28,9 53,9 53,9 10,1 10,1 34,9% 100,0% 

Költségvetési maradvány  124,8     19,3 19,3 15,5% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 53,9   53,9   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 19,3 19,3     - 
- Többletbevétel 5,3 5,3     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-1,4   -1,4   - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-42,4   -42,4   - 

2019. évi módosított előirányzat 34,7 24,6 10,1 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 53,9   53,9 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -42,4   -42,4 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -1,4   -1,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 5,3 5,3   
- maradvány előirányzatosítás 19,3 19,3   
2019. évi módosított előirányzat 34,7 24,6 10,1 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 8,2   8,2 
- magánszemély 1,0   1,0 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap; Kincstári 
Előrejelzés befizetési számla 

20,2   20,2 

Összes kifizetés 29,4 0,0 29,4 

 

A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 53,9 millió forint, a 2018. évi maradványa 19,3 millió forint. Két 
ítélet alapján 5,3 millió forint perköltség bevétel érkezett az előirányzat javára. Az 
előirányzatból átadásra került összesen 43,8 millió forint (ebből 42,4 millió forint saját 
intézmény – Eszterházy Károly Egyetem – javára, 1,4 millió forint fejezetek közötti 
költségvetési megállapodás alapján a ME részére), így a módosított előirányzat összege 
34,7 millió forint. 

Az előirányzat terhére a 2019. évben 29,4 millió forint összegű kiadás teljesült az alábbiak 
szerint: 

− Kártérítés megfizetése iránt indított perben jogerős ítélet alapján magánszemély részére 
1,0 millió forint kártérítés került kifizetésre. 

− Jogi képviselet ellátására megbízási szerződés alapján 2019-ben összesen 8,2 millió 
forint (maradvány terhére 5,7 millió forint, az eredeti előirányzat terhére 2,5 millió 
forint) került kifizetésre. 

− A Kincstári Előrejelzés befizetési számlára 6,6 millió forint, a Központi 
Maradványelszámolási Alap számlára 2,9 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány, 10,7 millió forint összegű meghiúsult kötelezettségvállalásból 
származó maradvány került befizetésre. 

A 2019. december 31-én fennálló költségvetési maradvány összege 5,3 millió forint, amely 
teljes egészében kötelezettségvállalással nem terhelt. 
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20/38/03. Kormányzati szakpolitikai feladatok  

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5 360,8 3 400,2 3 400,2 7 338,6 6 577,7 122,7% 89,6% 

 ebből:  személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 5 234,8 3 400,2 3 400,2 4 738,7 4 738,7 90,5% 100,0% 

Költségvetési maradvány 2 725,9     2 599,9 2 599,9 95,4% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 400,2   3 400,2   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 1 368,8   1 368,8   - 
- Költségvetési-maradvány 2 599,9 2 599,9     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-30,3   -30,3   - 

2019. évi módosított előirányzat 7 338,6 2 599,9 4 738,7 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 400,2   3 400,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -16,8   -16,8 
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -25,3   -25,3 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 2 599,9 2 599,9   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 11,8   11,8 
- Korm. hatáskörben 1 368,8   1 368,8 
2019. évi módosított előirányzat 7 338,6 2 599,9 4 738,7 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- alapítvány 4 693,3   4 693,3 
- gazdasági társaság 1 775,4   1 775,4 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 109,0   109,0 
Összes kifizetés 6 577,7 0,0 6 577,7 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 3400,2 millió forint. Az 
előirányzatot növelte a 2018. évi maradvány 2599,9 millió forint összege. 

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrást növelte 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 által 
biztosított 1368,8 millió forint, valamint az ITM Igazgatásból átcsoportosított 11,8 millió 
forint. 

Az előirányzat terhére 16,8 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás került végrehajtásra 
az Egyetemek Főiskolák cím javára, az Eszterházy Károly Egyetem tankönyvellátással 
kapcsolatos feladatainak az Oktatási Hivatal részére történő átadásával összefüggő 
többletköltségek finanszírozása érdekében. 0,9 millió forint a Gazdasági táraságok 
feladatellátásának támogatása jogcímcsoport javára került átcsoportosításra az IFKA 
Nonprofit Kft. támogatása érdekében, valamint 24,4 millió forint az Állami többletfeladatok 
jogcímcsoport javára került átcsoportosításra, Mórahalom Önkormányzatának 150 férőhelyes 
kollégium megvalósításának támogatása érdekében. 

A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi módosított 
kiadási előirányzata a fentiek alapján 7338,6 millió forintra változott. 

Az előirányzat terhére – vállalkozási szerződések keretében – a magas szintű állami 
döntéshozatalt támogató és közvetlen kormányzati tevékenységhez kapcsolódó média 
monitoring, belföldi hírfigyelés, belföldi médiafigyelés, nemzetközi médiafigyelés, 
médiafogyasztási kutatás, médiaelemzés és médiahatás-vizsgálat nyújtása, 
közvéleménykutatási feladatok, szakpolitikai kutatással alátámasztott tanácsadási, valamint 
tanulmánykészítési feladatok, továbbá a szolgáltatások során létrejövő termékekkel 
kapcsolatos projektmenedzsment feladatok kerültek megvalósításra. 

A 2019. év során összesen 6577,7 millió forint összegű kifizetésre került sor. A fejezeti 
kezelésű előirányzaton 2019. december 31-én 760,9 millió forint maradvány keletkezett, 
amely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 
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20.38.07. Állami többletfeladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  3 253,1     26 713,0 25 260,9 776,5% 94,6% 

  ebből:  személyi juttatás 0,0             

Bevétel  1 619,6     1 258,3 1 258,3 77,7% 100,0% 

Támogatás  5 774,7     19 237,0 19 237,0 333,1% 100,0% 

Költségvetési maradvány  2 076,5     6 217,7 6 217,7 299,4% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 
      millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 14 924,2   14 924,2   - 
- Költségvetési-maradvány 6 217,7 6 217,7     - 
- Többletbevétel 1 258,3 1 258,3     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel 1 485,5   1 485,5   - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 2 827,3   2 827,3   - 
2019. évi módosított előirányzat 26 713,0 7 476,0 19 237,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -512,8   -512,8 
- más fejezet intézményének       
  = meghatározott feladatra  -24,0   -24,0 
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 1 258,3 1 258,3   
- maradvány előirányzatosítás 6 217,7 6 217,7   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 3 340,1   3 340,1 
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 1 509,5   1 509,5 
- Korm. hatáskörben 14 924,2   14 924,2 
2019. évi módosított előirányzat 26 713,0 7 476,0 19 237,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (6 darab) 301,0   301,0 
- más fejezet intézménye 3 764,9   3 764,9 
- alapítvány 13 536,8   13 536,8 
- nonprofit társaság 4 801,5   4 801,5 
- gazdasági társaság 1 119,0   1 119,0 
- önkormányzat/vagy intézménye 439,2   439,2 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 498,3   498,3 
  egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 271,7   271,7 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 528,5   528,5 
Összes kifizetés 25 260,9 0,0 25 260,9 

 

A jogcímcsoport eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 

Többletforrást jelentett év közben: 

− A 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján a Központi Maradványelszámolási Alap 
terhére átcsoportosított 1972,6 millió forint; 

− A XI. ME és a XVII. ITM, valamint a XI. ME és a XX. EMMI költségvetési fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1720/2019. (XII. 17) Korm. határozat 
alapján a XI. ME terhére átcsoportosított 10,0 millió forint; 

− Az ÉMI Nonprofit Kft. komplex közcélú kutatási-fejlesztési feladatainak támogatása 
érdekében a XI. ME és XVII. ITM költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1722/2019. (XII. 17.) Korm. határozat alapján a XI. ME terhére 
előirányzata terhére átcsoportosított 662,6 millió forint; 

− A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
XIX. Uniós fejlesztések fejezet terhére átcsoportosított 135,0 millió forint; 

− A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő 
címrendi módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1800/2019. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az ITM Hulladékgazdálkodási feladatok 
támogatása előirányzat terhére átcsoportosított 144,0 millió forint; 

− A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1811/2019. (XII. 27.) Korm. 
határozat alapján az XIX. Uniós fejlesztések fejezet terhére átcsoportosított 
12 000,0 millió forint; 

− A KKM és az ITM között létrejött fejezetek között megállapodás alapján 
átcsoportosított 1500,0 millió forint; 

− A Pénzügyminisztérium és az ITM között létrejött megállapodás alapján átcsoportosított 
9,5 millió forint; 

− Az ITM Igazgatás költségvetésének terhére történt fejezeten belüli 1519,2 millió forint 
összegű átcsoportosítás; 
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− Fejezeten belüli más fejezeti kezelésű előirányzat terhére megvalósult 1820,9 millió 
forint átcsoportosítás. 

Az előirányzaton 2019. évben 1258,3 millió forint összegű bevétel keletkezett, mely a korábbi 
években folyósított támogatások visszafizetéséből, intézményi befizetésekből, valamint más 
fejezeti kezelésű előirányzatokon év közben keletkezett többletbevételek átrendezéséből 
származik. 

Előirányzat-csökkentést jelentett év közben: 

− Saját intézmények részére támogatásnyújtás keretében átcsoportosított 512,8 millió 
forint, melyből a Nyíregyházi Egyetem részére 0,8 millió forint, a Képzőművészeti 
Egyetem részére 2,0 millió forint, a Szegedi Tudományegyetem részére 430,0 millió 
forint, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részére 80,0 millió forint 
került átadásra; 

− Más fejezetek intézményeinek 24,0 millió forint került támogatásként átadásra fejezetek 
közötti megállapodás keretében, melyből a Belügyminisztérium Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság részére 20,0 millió forint, míg az EMMI Klebelsberg 
Központ részére 4,0 millió forint előirányzat átcsoportosítására került sor. 

A 2019. évi módosított kiadási előirányzat 26 713,0 millió forint volt, mely az alábbiakban 
részletezettek szerint került felhasználásra. 

 

Gazdaságstratégiai ágazati feladatok 

1494,7 millió forint került folyósításra a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (a 
továbbiakban: MVA) részére. Célja az MVA Kárpát-medencei komplex hiánypótló és 
kiemelkedő jelentőségű tevékenységének ösztönzése az MVA forrásainak a Magyar Állam 
általi kibővítésével. 

A 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat által biztosított 1972,6 millió forint forrás biztosítása 
az ÉMI Nonprofit Kft. részére történt a „Solar Decathlon Europe 2019” nemzetközi egyetemi 
innovációs házépítő verseny infrastrukturális feltételeinek megteremtéséhez és 
lebonyolításához szükséges források biztosítására. 

A Magyar Lovassport Szövetség feladatainak támogatására 150,0 millió forint került 
folyósításra. 

Egyéb gazdaságstratégiai feladatok ellátásának támogatására, valamint gazdaságfejlesztést 
szolgáló rendezvények támogatására 610,1 millió forint került folyósításra. 

 

Szakképzési ágazati feladatok 

82,2 millió forint került folyósításra támogatói okirat keretében Mórahalom Város 
Önkormányzata részére, ideiglenes kollégium kialakításának támogatására. 

 

Innovációs ágazati feladatok 

Az innovációs és tudásmenedzsment tárgykörébe tartozó feladatok ellátásának támogatására 
84,5 millió forint került felhasználásra. 
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Energia- és klímapolitikai ágazati feladatok 

29,1 millió forint került folyósításra a Budapesti Corvinus Egyetem részére az új Nemzeti 
Energiastratégia (NES) és a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) végleges verziójának 
elkészítéséhez szükséges modellezési háttérszámítások elvégzésének támogatására. 

80,0 millió forint került folyósításra a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
részére, épületek optimális energetikai jellemzőire vonatkozó kutatási feladatok támogatására. 

 

Építésgazdasági ágazati feladatok 

Az ÉMI Nonprofit Kft. komplex közcélú kutatási-fejlesztési feladatainak támogatása 
érdekében a XI. ME és XVII. ITM költségvetési fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról szóló 1722/2019. (XII. 17.) Korm. határozat által biztosított 662,6 millió 
forint az ÉMI Nonprofit Kft. részére kutatás-fejlesztési program megvalósítása érdekében, 
amely 2019. évben nem került kifizetésre. 

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi 
módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1800/2019. (XII. 23.) 
Korm. határozat 1. a) pontja által biztosított 100,0 millió forint az ÉMI Nonprofit Kft. részére 
került biztosításra, a családi kockaházak értéknövelő, energiahatékonyságot célzó felújítási 
programjának koncepcionális előkészítése, megalapozó tanulmány, a kísérleti program 
kidolgozása, valamint az ingatlantulajdonosok számára a felújításhoz pénzügyi és szakmai 
támogatást biztosító programkonstrukció és online felület tartalmi kidolgozásának 
megvalósítására, mely 2019. évben nem került kifizetésre. 

 

Infokommunikációs ágazati feladatok 

180,5 millió forint került folyósításra a Digitális Jólét Nonprofit Kft. részére, a DJP keretében 
alakult Mesterséges Intelligencia Koalíció szakmai működésének, koordinációs feladatai 
ellátásának támogatására, továbbá a jogcímcsoport terhére infokommunikációs ágazati 
feladatként tehetséggondozási program előkészítése, kidolgozása és működtetése került 
megvalósításra. 

 

Közlekedési ágazati feladatok 

190,5 millió forint került folyósításra a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
részére, az „Autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás ellátása 
szolgáltatási koncesszió keretében” tárgyú tendereztetési eljárás lebonyolításának 
támogatására. 

280,0 millió forint támogatás került folyósításra a Hévíz-Balaton Airport Kft. részére, az 
általa üzemeltetett repülőtéren létesítendő pilótakiképző központ megvalósításához 
kapcsolódó tervezések, engedélyezések lefolytatásának támogatására. 

Egyéb közlekedésstratégiai feladatok ellátásának támogatására pedig 31,9 millió forint került 
folyósításra. 
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Felsőoktatási ágazati feladatok 

A Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány támogatásáról szóló 1810/2019. (XII. 27.) 
Korm. határozat alapján, 12 000,0 millió forint került folyósításra a Maecenas Alapítvány 
részére a Ménesi úti épületegyüttes felújítására. 

430,0 millió forint támogatás került folyósításra a Szegedi Tudományegyetem részére a 
Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 
1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat alapján ellátandó feladatokkal összefüggésben, a 
betegellátás infrastrukturális hátterének alternatív helyszíneken való egyidejű biztosítására. 

A XI. ME és a XVII. ITM, valamint a XI. ME és a XX. EMMI költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat által biztosított 
10,0 millió forint a Tempus Közalapítvány részére került folyósításra az „Ösztöndíjprogram 
Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram támogatására, amely 2019. évben nem 
került kifizetésre. 

Egyéb felsőoktatási feladatok ellátásának támogatására 60,0 millió forint került folyósításra. 

 

Európai Uniós és Nemzetközi feladatok  

350,0 millió forint támogatás került folyósításra a MÁV Zrt. részére a Vasutak 
Együttműködési Szervezete által 2020. évben Magyarországon megrendezésre kerülő 
miniszteri értekezlettel kapcsolatos előkészítési, lebonyolítási feladatok támogatására. 

Egyéb nemzetközi feladatok ellátásának támogatására 1,6 millió forint került folyósításra. 

 

Egyéb feladatok 

A fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a központi költségvetést érintő címrendi 
módosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1800/2019. (XII. 23.) 
Korm. határozat alapján biztosított 44,0 millió forint a Brain Bar fesztivál 2020. évi 
megrendezésének, míg a Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi 
Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 
biztosított 135,0 millió forint támogatás egyéb fejlesztési közpolitikai feladatok 
megvalósítását célozta. A támogatások pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2020. évre. 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) Klímafinanszírozási Alap részére 
5,0 millió forint összegben került biztosításra. A pénzügyi teljesítése áthúzódott a 2020. évre. 

 

Az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány – egy önkormányzati 
szennyvízkezelési program támogatásából fennmaradó, korábbi években keletkezett 4,7 millió 
forint összegű kötelezettségvállalás kivételével – felhasználásra került. 528,5 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap 
részére befizetésre került. 

A 2019. december 31-én fennálló előirányzat-maradvány összege 1452,1 millió forint volt, 
melyből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 961,3 millió forint, 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 490,8 millió forint volt. 
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20.38.10. Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 1 087,6 1 087,6 1 087,6 1 087,6   100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   0,0 1 087,6 1 087,6 1 087,6 1 087,6   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0             

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 087,6   1 087,6   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 1 087,6 0,0 1 087,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 087,6   1 087,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
2019. évi módosított előirányzat 1 087,6 0,0 1 087,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 1 083,8   1 083,8 
- egyéb (megjelölve)       

  
egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség 
számla 

3,8   3,8 

Összes kifizetés 1 087,6 0,0 1 087,6 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 1087,6 millió forint volt. 

Az előirányzat terhére a 2019. évben az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit 
Kft. következő szakfeladatai kerültek támogatására:  

− 222,5 millió forint összegben az Országos Közhiteles Víziközmű Kataszter (VIKKA) 
üzemeltetés, fenntartás és egyéb költségek finanszírozása;  

− 181,0 millió forint összegben az Integrált Közcélú Víziközmű Adatbázis (IKVA), 
üzemeltetés és fenntartás előkészítés és egyéb költségek finanszírozása;  

− 152,0 millió forint összegben a KEHOP programokkal kapcsolatos feladatok ellátása;  

− 528,3 millió forint összegben az Európai Unió által társfinanszírozott projektek 
előkészítése, felülvizsgálata, és ellehetetlenült projektek költségeinek finanszírozása.  

További 3,8 millió forint befizetésre került a Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség 
számlára. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.38.14. Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető 
testületek támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  398,8 400,0 400,0 410,8 400,0 100,3% 97,4% 

 ebből:  személyi juttatás 0,0             

Bevétel  0,0     10,8 10,8   100,0% 

Támogatás  398,6 400,0 400,0 400,0 400,0 100,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány  0,2         0,0%   
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0   400,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel 10,8 10,8     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 410,8 10,8 400,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0   400,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 10,8 10,8   
2019. évi módosított előirányzat 410,8 10,8 400,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 398,6   398,6 
  egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetési számla 1,4   1,4 
Összes kifizetés 400,0 0,0 400,0 

 

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 18. § (3) 
bekezdése értelmében az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben gondoskodik a 
békéltető testületek támogatásáról, amelynek alapján az előirányzat a 2019. évben a megyei 
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 20 békéltető testület támogatását 
biztosította. 

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 400,0 millió forint 
volt. Az előirányzaton 10,8 millió forint többletbevétel keletkezett, így a módosított 
előirányzat összesen 410,8 millió forint lett. 

A békéltető testület peren kívüli, alternatív vitarendezési lehetőség, amelynek nagy szerepe 
van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben. Eljárásának alapvető célja a fogyasztó és a 
vállalkozás közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez nem lehetséges, a 
fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítése érdekében az ügy eldöntése. A 
fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó hatóságok jogkörükben nem járhatnak el fogyasztók 
egyedi panaszügyeiben, ezért a békéltető testületi eljárás az egyetlen lehetőség a fogyasztó és 
a vállalkozás közötti vitás ügy bíróságon kívüli rendezésére. A békéltető testületi eljárás 
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ingyenesen vehető igénybe és az egész ország területén hozzáférhető vitarendezési fórum. A 
testületek 10 501 fogyasztói jogvitában jártak el 2019. évben. 

A 2019. évben az előirányzatról a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (a továbbiakban: 
MKIK) részére összesen 398,6 millió forint került kifizetésre, amelyből az MKIK összesen 
382,6 millió forint támogatást adott tovább az ügyszám arányában a területi kamaráknak. A 
támogatásból 16,0 millió forint az előirányzat céljával összefüggő szakmai feladatok ellátása 
érdekében került biztosításra az MKIK részére. 

Az előirányzatból fennmaradó 1,4 millió forint a Kincstári Előrejelzés befizetési számlára 
került befizetésre. 

A 2019. december 31-én fennálló költségvetési maradvány összege összesen 10,8 millió forint 
volt, amely kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

 

20.38.15. Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás  87,5 81,0 81,0 88,8 85,4 97,6% 96,2% 

 ebből:  személyi juttatás 0,0             

Bevétel  0,2     3,4 3,4 1 700,0% 100,0% 

Támogatás  80,7 81,0 81,0 81,0 81,0 100,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány  11,0     4,4 4,4 40,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 81,0   81,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 4,4 4,4     - 
- Többletbevétel 3,4 3,4     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 88,8 7,8 81,0 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 81,0   81,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 3,4 3,4   
- maradvány előirányzatosítás 4,4 4,4   
2019. évi módosított előirányzat 88,8 7,8 81,0 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 3,0   3,0 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 77,7   77,7 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, Kincstári 
Előrejelzés befizetési számlára 

4,7   4,7 

Összes kifizetés 85,4 0,0 85,4 

 

A „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása” fejezeti kezelésű 
előirányzat eredeti kiadási és támogatási előirányzata 81,0 millió forint volt. Az eredeti 
előirányzatot növelte a 2018. évi maradvány 4,4 millió forint összegben, továbbá a 2019. 
évben keletkezett 3,4 millió forint összegű többletbevétel, így a 2019. évi módosított 
előirányzat összesen 88,8 millió forint volt. 

A fogyasztóvédelmi civil szervezetek támogatása 2019-ben pályázati úton történt. A pályázat 
célja, hogy az Fgytv. 45. §-ában foglaltakkal összhangban konkrét, a fogyasztók tájékoztatását 
célzó feladatok megvalósítását támogassa. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás terhére 
2019. évben kiírt pályázatok a – korábbi évekhez hasonlóan – a feladatfinanszírozásra 
helyezték a hangsúlyt. 

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg összesen 71,7 millió forint volt. 
Ebből 49,0 millió forint a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2019. évi 
támogatása (FV-I-19)” nevű pályázatra került felhasználásra a következő pályázati kategóriák 
szerint: közérdekű kereset indítása, fogyasztóvédelmi témahét szervezése, fogyasztók 
tájékoztatása, tudatosságuk fokozása kommunikációs kampányon keresztül és nyomtatott 
sajtótermék készítése, kiadása és terjesztése. 

22,7 millió  forint a „Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek 2019. évi támogatása 
(FV-II-19)” pályázat keretében került felhasználásra, amelynek célja a fogyasztói érdekek 
képviseletét ellátó egyesületek arra irányuló tevékenységének támogatása volt, hogy az ITM 
által kiírt „Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola” címet elnyert, vagy a „Fogyasztói 
tudatosságra nevelő iskola” címre pályázó iskolákkal való szoros együttműködésben az iskola 
diákjai számára programokat szervezzenek. Ezzel célzottan növelhető az iskoláskorúak 
fogyasztói tudatossága, így a jövő generációja hatékonyabban lép fel a jogsértő 
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vállalkozásokkal szemben, nem a hatóságtól várják a megoldást és egyúttal bővül a 
fogyasztóvédelmi civil kör is. 

Az előirányzat terhére a Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. részére 
3,0 millió forint került folyósításra a pályáztatok lebonyolításával kapcsolatos feladatainak 
ellátásának támogatására. 

Az ITM ezen felül támogatói okiratot bocsátott ki egyedi támogatási kérelem alapján 
6,0 millió forint támogatási összeggel a Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szövetség (a 
továbbiakban: FÉBÉSZ) részére. A FÉBÉSZ 2019. november 1. és 2020. május 31. között 
„Innováció a fogyasztóvédelemben – a tudatos fogyasztóvá válás útjai” címmel 
fogyasztóvédelmi programsorozatot bonyolított le általános és középiskolás diákok 
részvételével olyan intézményekben, amelyek már rendelkeztek a „Fogyasztói tudatosságra 
nevelő iskola” címmel, vagy nyilatkoztak arról, hogy a jövőben szándékoznak pályázni a cím 
elnyerését szolgáló programra. A programra 56 iskolából 111 három fős csapat jelentkezett, 
amelyből végül 69 csapat vett részt a versenyen 41 iskolából és 60 pályamunka érkezett be. 

A fenti feladatok finanszírozását biztosító összegeken túlmenően fennmaradó 4,7 millió 
forintból 0,3 millió forint a Kincstári Előrejelzés befizetési számlára, 4,4 millió forint, mint 
2018. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási 
Alapba került befizetésre. 

A 2019. december 31-én fennálló előirányzat kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
összege 3,4 millió forint volt. 

 

20.38.17. Bányabezárás 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 034,9 1 038,5 1 038,5 1 038,5 1 038,5 100,3% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   1 034,9 1 038,5 1 038,5 1 038,5 1 038,5 100,3% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0             
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 038,5   1 038,5   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 1 038,5 0,0 1 038,5 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 038,5   1 038,5 
2019. évi módosított előirányzat 1 038,5 0,0 1 038,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 1 034,9   1 034,9 
  egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetési számla 3,6   3,6 
Összes kifizetés 1 038,5 0,0 1 038,5 

 

Az eredeti 2019. évi kiadási és támogatási előirányzat 1038,5 millió forint volt. Az 
előirányzat összege év közben nem módosult. 

A BVH Kft. részére a bányabezárással összefüggő feladatok végrehajtására 1034,9 millió 
forint összegű támogatás nyújtására és folyósítására került sor. A Kincstári Előrejelzés 
befizetési számla javára az előirányzatról 3,6 millió forint került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 
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20.38.22. Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 273,0     147,6 147,6 54,1% 100,0% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 1,0         0,0%   

Támogatás 297,0     119,6 119,6 40,3% 100,0% 

Költségvetési maradvány 3,0     28,0 28,0 933,3% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 119,6   119,6   - 
- Költségvetési-maradvány 28,0 28,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 147,6 28,0 119,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 28,0 28,0   
- Korm. hatáskörben 119,6   119,6 
2019. évi módosított előirányzat 147,6 28,0 119,6 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 119,6   119,6 
- önkormányzat/vagy intézménye 27,0   27,0 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1,0   1,0 
Összes kifizetés 147,6 0,0 147,6 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett, 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 1,0 millió forint volt, amely a Központi 
Maradványelszámolási Alap részére befizetésre került. 

A korábbi évek előirányzat maradványa 28,0 millió forint volt, melyből 27,0 millió forint a 
Drávaharaszta Község Önkormányzata részére került folyósításra kajakos és kenus kikötő 
építése, hatósági engedélyek beszerzése, összekötő út építése, turistákat kiszolgáló fedett 
sporteszköztároló kiépítése feladatokra. 

A szaporcai turistaszállás Ős-Dráva Program keretében történő kivitelezéséhez szükséges 
további forrás biztosításáról szóló 1179/2019. (IV. 3.) Korm. határozat alapján a XXI. 
Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet terhére 119,6 millió forint többletforrás került 
átcsoportosításra, mely támogatói okirattal került átadásra a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatóság részére, az Ős-Dráva Látogatóközpont szomszédságában lévő ingatlanon 
legalább 50 fő befogadására alkalmas turistaszállás építése feladatra. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.38.23. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   137,3     18,5 18,5   100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   18,5             

Támogatás   0,0             

Költségvetési 
maradvány 

  137,3     18,5 18,5   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 18,5 18,5     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 18,5 18,5 0,0 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 18,5 18,5   
2019. évi módosított előirányzat 18,5 18,5 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 18,5   18,5 
Összes kifizetés 18,5 0,0 18,5 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. 

Az előirányzaton 18,5 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
előirányzatosítása történt meg, a módosított előirányzat így 18,5 millió forint volt, amely 
teljes egészében befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.38.24. A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és 
kapcsolódó kártalanítása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   86,9 100,0 100,0 1 949,4 597,6 687,7% 30,7% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0     226,1 226,1   100,0% 

Támogatás   371,8 100,0 100,0 1 351,5 1 351,5 363,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  86,9     371,8 371,8 427,8% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0   - 
Módosítások jogcímenként         - 
- Korm. hatáskörben 4 626,0   4 626,0   - 
- Költségvetési maradvány 371,8 371,8     - 
- Többletbevétel 226,1 226,1     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-3 374,2   -3 374,2   - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,3   -0,3   - 
2019. évi módosított előirányzat 1 949,4 597,9 1 351,5 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 100,0   100,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -0,3   -0,3 
- más fejezet intézményének       
  = meghatározott feladatra  -1 124,2   -1 124,2 
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -2 250,0   -2 250,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 226,1 226,1   
- maradvány előirányzatosítás 371,8 371,8   
- Korm. hatáskörben 4 626,0   4 626,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 949,4 597,9 1 351,5 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 596,1   596,1 
- egyéb (megjelölve)       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1,5   1,5 
Összes kifizetés 597,6 0,0 597,6 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 100,0 millió forint, 
korábbi évek maradványa 371,8 millió forint volt. Az előirányzaton 226,1 millió forint 
bevétel keletkezett az év során, amely a korábbi években nyújtott támogatások 
visszatérítéséből keletkezett.  

Kormánydöntéssel az alábbi források kerültek biztosításra év közben: 

− 2019. februártól-márciusig terjedő támogatási időszakra a rendkívüli kormányzati 
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek 
közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, valamint egyes 
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kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat alapján 
1000,0 millió forint, 

− 2019. áprilistól-júniusig terjedő támogatási időszakra a Központi Maradványelszámolási 
Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1263/2019. (V. 7.) Korm. 
határozat alapján 1250,0 millió forint, 

− 2019. júliustól-szeptemberig terjedő támogatási időszakra a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján 1026,0 millió forint, 

− 2019. októbertől-decemberig terjedő támogatási időszakra a Központi 
Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat alapján 1350,0 millió forint. 

A rendelkezésre bocsátott 4626,0 millió forint összegből 3374,2 millió forint fejezetek közötti 
átcsoportosítására került sor háromoldalú megállapodás útján a BM Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: BM OKF) javára a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatások ideiglenes ellátásával és a szükségellátással kapcsolatban felmerült 
feladatok végrehajtása során keletkezett többletköltségek finanszírozása érdekében. 

Az előirányzat terhére 0,3 millió forint átcsoportosításra került az ITM Igazgatás javára az 
előirányzatot terhelő kincstári díjak és tranzakciós illeték finanszírozására. 

A módosított kiadási előirányzat 1949,4 forint volt. 

A XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai és a XVII. ITM fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1568/2018. (XI. 10.) Korm. határozat alapján biztosított 
370,3 millió forint átutalással került biztosításra a BM OKF részére. Az előirányzaton 
keletkezett bevétel terhére további 225,8 millió forint került átutalásra a BM OKF részére. 

1,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalásból származó maradvány befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alapba. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 1350,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 
1,8 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvánnyal rendelkezett.  
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20.38.25. NFSI Nkft. működési támogatás 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   0,0 44,7 44,7 24,0 24,0   100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   24,0         0,0%   

Támogatás   0,0 44,7 44,7         

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     24,0 24,0   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 44,7   44,7   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 24,0 24,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -44,7   -44,7   - 
2019. évi módosított előirányzat 24,0 24,0 0,0 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 44,7   44,7 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -44,7   -44,7 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 24,0 24,0   
2019. évi módosított előirányzat 24,0 24,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 24,0   24,0 
Összes kifizetés 24,0 0,0 24,0 
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Az előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 44,7 millió forint. 
Előirányzatosításra került 24,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány. 

Az előirányzatról az Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok 
ellátása előirányzatra 40,9 millió forint került átcsoportosításra az NFSI Nonprofit Kft.-vel 
kötött lebonyolítói feladatok ellátására irányuló szerződés fedezetének biztosítása érdekében.  

További 3,8 millió forint került átcsoportosításra a Víziközművek Állami Rekonstrukciós 
Alapja előirányzatra a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható 
támogatásra” elnevezésű pályázati kiírás keretében benyújtott, támogatásban részesült 
pályázat fedezetének biztosítása érdekében. 

A módosított előirányzat így 24,0 millió forint volt. 

A 24,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a 
Központi Maradványelszámolási Alap részére. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.38.29. Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   7 782,0     5,0 4,8 0,1% 96,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0     0,2 0,2   100,0% 

Támogatás   7 786,8         0,0%   

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     4,8 4,8   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány 4,8 4,8     - 
- Többletbevétel 0,2 0,2     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 5,0 5,0 0,0 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 0,2 0,2   
- maradvány előirányzatosítás 4,8 4,8   
2019. évi módosított előirányzat 5,0 5,0 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 4,8   4,8 
Összes kifizetés 4,8 0,0 4,8 

 

Az előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A 2018. évi kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvány előirányzatosítását követően az előirányzat 4,8 millió forinttal 
emelkedett. A 2019. év során 0,2 millió forint bevétel jóváírása történt meg az előirányzaton, 
így a módosított előirányzat összege 5,0 millió forint volt. 

A 2018. évi 4,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány Központi 
Maradványelszámolási Alapba történő befizetése a 2019. év során megtörtént. 

Az előirányzaton 2019. évben 0,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
keletkezett. 

 

20.38.30. Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   600,0 600,0         

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   600,0 600,0         

Költségvetési maradvány               
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 600,0   600,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-600,0   -600,0   - 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 600,0   600,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -600,0   -600,0 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás       
- maradvány előirányzatosítás       
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől       
- Korm. hatáskörben       
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

A Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása előirányzat 2019. 
évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 600,0 millió forint volt, amely fejezeten belül, a 
Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat javára átcsoportosításra került a Széchenyi Kártya 
Program kamat- és kezességi díjtámogatásának finanszírozására. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 
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20.38.31. World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         2 391,6 2 391,6   100,0% 

  ebből: személyi juttatás               

Bevétel                 

Támogatás         2 391,6 2 391,6   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

                

 
Előirányzat – módosítások levezetése 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 2 400,0   2 400,0   - 
- Költségvetési-maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -8,4   -8,4   - 
2019. évi módosított előirányzat 2 391,6 0,0 2 391,6 0,0 - 
 
Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -8,4   -8,4 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Korm. hatáskörben 2 400,0   2 400,0 
2019. évi módosított előirányzat 2 391,6 0,0 2 391,6 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 2 391,6   2 391,6 
Összes kifizetés 2 391,6 0,0 2 391,6 

 

A World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások előirányzat 2019. évi 
eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem rendelkezett. A 1057/2019. (II. 22.) Korm. 
határozat és a Központi Maradványelszámolási Alapból történő, illetve fejezeten belüli és 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1528/2019. (IX. 17.) Korm. határozat alapján két ütemben összesen 
2400,0 millió forint többletforrás került biztosításra, melyből 8,4 millió forint 
átcsoportosításra került az ITM Igazgatás javára a tranzakciós illeték és kincstári díjak 
finanszírozására. 

Az előirányzat terhére támogatói okirat útján 2391,6 millió forint összegű támogatás került 
biztosításra a World Robot Olympiad nemzetközi versenyt rendező Edutus Egyetem részére. 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem 
rendelkezett. 

 

20.38.32. A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek 
támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás        5 294,8 5 294,8   100,0%

 ebből:  személyi juttatás               

Bevétel                

Támogatás        5 294,8 5 294,8   100,0% 

Költségvetési maradvány                
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 5 490,6   5 490,6   - 
- Költségvetési-maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-95,0   -95,0   - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -100,8   -100,8   - 
2019. évi módosított előirányzat 5 294,8 0,0 5 294,8 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre 

 
  

 
  = meghatározott feladatra -100,8   -10,8 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -95,0   -95,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 

 
  

 
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől       
- Korm. hatáskörben 5 490,6   5 490,6 
2019. évi módosított előirányzat 5 294,8 0,0 5 294,8 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 5 294,8   5 294,8 
Összes kifizetés 5 294,8 0,0 5 294,8 

 

Az 1971-es Vadászati Világkiállítás ötvenedik évfordulója alkalmából 2021-ben 
megrendezésre kerülő a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti 
Kiállítás és az ehhez kapcsolódó Rendezvénysorozat előkészítéséhez szükséges 
intézkedésekről és a megvalósításához szükséges források biztosításáról az 1676/2018. 
(XII. 13.) Korm. határozat rendelkezik. A 2021-es évben zajló eseménysorozat, valamint a 
központi rendezvény előkészítési, szervezési és koordinációs feladatait az Egy a Természettel 
Nonprofit Kft. látja el. 

A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási, illetve bevételi előirányzattal, 
valamint korábbi évek maradványával nem rendelkezett. 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, 

2770



valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat 
alapján 3491,7 millió forint, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a 
Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, illetve 
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a Nagyvállalati beruházási támogatások 
előirányzat terhére kötelezettségvállalás engedélyezéséről, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat alapján 
további 2000,0 millió forint került biztosításra a fejezeti kezelésű előirányzat javára. 

100,8 millió forint a kincstári díjak és tranzakciós illeték, illetve a rendezvénnyel 
kapcsolatban az ITM Igazgatás költségvetését közvetlenül terhelő kiadások fedezetére 
átcsoportosításra került az ITM Igazgatás cím javára. 

95,0 millió forint fejezetek közötti költségvetési megállapodás keretében az 
Agrárminisztérium részére került átadásra, a Kittenberger vadász-ház megvásárlása és a 
Kittenberger Oktató és Látogató Központ létrehozása érdekében a 2021. évi Vadászati 
Kiállításhoz kapcsolódóan. 

1,1 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. határozat alapján az Agrárminisztérium Igazgatása részére került átadásra, az 
afrikai-eurázsiai vándorló vízimadarak védelméről szóló megállapodás (AEWA) Részes 
Feleinek 7. találkozójának költségei fedezetére. 

2019. évi módosított kiadási előirányzat 5294,8 millió forint volt, mely összeg teljes 
egészében a 2021. évi „Egy a természettel” Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállítás 
előkészítésének és az ehhez kapcsolódó, több városra is kiterjedő rendezvénysorozat 
tervezési, szervezési és koordinációs feladataira, az abban részt vevő szervezetek 
tevékenységének összefogása, koordinálása érdekében az Egy a Természettel Nonprofit Kft. 
részére került támogatásként biztosításra. 

Az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20.38.33. Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

  

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       9 998,0 9 998,0   100,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       9 998,0 9 998,0   100,0% 

Költségvetési maradvány               
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Előirányzat-módosítások levezetése 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 10 033,0   10 033,0   - 
- Költségvetési-maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -35,0   -35,0   - 
2019. évi módosított előirányzat 9 998,0 0,0 9 998,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -35,0   -35,0 
- más fejezet intézményének       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Korm. hatáskörben 10 033,0   10 033,0 
2019. évi módosított előirányzat 9 998,0 0,0 9 998,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 9 998,0   9 998,0 
Összes kifizetés 9 998,0 0,0 9 998,0 

 

Az előirányzat célja Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek 
támogatása. A Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet kialakításával összefüggő közúti, 
vasúti és közmű infrastruktúra fejlesztések megvalósításáról, valamint a fejlesztésekkel 
összefüggő kormányhatározatok módosításáról szóló 1592/2018. (XI. 22.) Korm. határozat 
alapján a „KÖZMŰ-1”, „KÖZMŰ-2”, „KÖZMŰ-4” és „KÖZMŰ-5” azonosítóval jelölt 
közmű projektek építtetői feladatait Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. 

A 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat 10 033,0 millió forintot biztosított a teljes projekt 
megvalósítására. Az előirányzatból 35,0 millió Ft átcsoportosításra került az ITM Igazgatás 
részére kincstári díj és tranzakciós illeték fedezetéül. A fennmaradó 9998,0 millió forint az 
alábbi feladatokra került támogatásként biztosításra Debrecen Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részére: 

KÖZM Ű-1 részfeladat célja a Debrecen az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és kiszolgáló 
létesítményeinek villamosenergia-ellátását biztosító, nagy- és középfeszültségű alállomás, 
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transzformátorállomások és csatlakozási pontok kialakítása. A részfeladatra biztosított összeg 
4619,3 millió forint volt.  

KÖZM Ű-2 részfeladat célja a Debrecen az Észak-Nyugati Gazdasági Övezet és kiszolgáló 
létesítményeinek gázellátását biztosító, 20,000 Nm3/h kapacitású hálózat kiépítése. A 
részfeladatra biztosított összeg 632,8 millió forint volt. 

KÖZM Ű-4 részfeladat célja Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet tűzivíz- és 
használativíz ellátását növelő, valamint szennyvízelvezetését biztosító hálózat kiépítése. A 
részfeladatra biztosított összeg 4429,5 millió forint volt. 

KÖZM Ű-5 részfeladat célja Debrecen Észak-Nyugati Gazdasági Övezet területén meglévő 
távközlési infrastruktúra kiváltásához és új távközlési hálózat kiépítéséhez szükséges forrás 
biztosítása. A részfeladatra biztosított összeg 316,4 millió forint volt. 

Az előirányzaton 2019. december 31-én maradvány nem keletkezett. 

 

20.38.35. Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás        738,5 738,5   100,0% 

 ebből:  személyi juttatás               

Bevétel        196,7 196,7   100,0% 

Támogatás       541,8 541,8   100,0% 

Költségvetési maradvány                

 
Előirányzat – módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 43,0   43,0   - 
- Költségvetési-maradvány         - 
- Többletbevétel 196,7 196,7     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 498,8   498,8   - 
2019. évi módosított előirányzat 738,5 196,7 541,8 0,0 - 
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Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -0,4   -0,4 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 196,7 196,7   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 499,2   499,2 
- Korm. hatáskörben 43,0   43,0 
2019. évi módosított előirányzat 738,5 196,7 541,8 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 288,8   288,8 
- gazdasági társaság 449,7   449,7 
Összes kifizetés 738,5 0,0 738,5 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett. 

A Központi Maradványelszámolási Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek 
közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat alapján a fejezeti kezelésű előirányzat javára 43,0 millió 
forint került átcsoportosításra. 

Az előirányzat javára fejezeten belüli intézményektől 437,6 millió forint, fejezeten belül más 
fejezeti kezelésű előirányzatok terhére 61,6 millió forint, mindösszesen 499,2 millió forint 
került átcsoportosításra. 

2019. évben 196,7 millió forint bevétel keletkezett, mely fejezeten belüli az Állami 
többletfeladatok előirányzat javára, a Budapest Corvinus Egyetem által visszatérített 
támogatás átrendezéséből származott. 

0,4 millió forint átcsoportosításra került az előirányzatot terhelő kincstári díjak és a 
tranzakciós illeték fedezetének biztosítására az ITM Igazgatás javára. 

A 2019. évi módosított kiadási előirányzat összege 738,5 millió forint volt. 

A szakképzéssel kapcsolatos feladatellátásában részt vevő IKK részére 99,7 millió forint 
került biztosításra a társaság alapszabályában foglalt célok hatékony megvalósításához 
szükséges infrastruktúra kialakítása, az alapvető működési feltételek biztosítása, a működést 
biztosító szervezet létrehozása, a jogszabályi feltételeknek való megfelelés biztosítása, a 
társaság online jelenlétének megalapozása, valamint az arculata kialakítása, illetve a társaság 
hazai szakképzés rendszerébe történő bevezetése, integrálása érdekében. 

A nemzetközi klímafinanszírozásban való állandó magyar részvételről, valamint ennek 
keretében a Nyugat-Balkáni Zöld Alap Projekt első fázisaként létrehozandó Nyugat-Balkáni 
Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság megalapításáról és a Projekt második 
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fázisaként létrehozandó multidonor alap koncepciójáról szóló 1770/2018. (XII. 21.) Korm. 
határozat alapján a Nyugat-Balkáni Zöld Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
részére 86,0 millió forint támogatás került biztosításra. 

Az IFKA Nonprofit Kft. szervezeti működési feltételeinek, valamint az Egészségipari 
Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapításával összefüggő 
feladatainak támogatására 80,0 millió forint került biztosításra. 

A Neumann Nkft. részére, a Neumann NKft. a Digitális Jólét Program végrehajtásával 
összefüggő egyes feladatokról, valamint a Kormányzati Informatikai Fejlesztési 
Ügynökségről szóló 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 127/2017. (VI. 
8.) Korm. rendeletben foglalt közfeladatok támogatása céljából 50,0 millió forint került 
biztosításra.  

A Digitális Jólét NKft. 2017. január 1-től koordinálja a DJP keretében kialakított stratégiák 
feladatainak összehangolását és megvalósítását, valamint a DJP 2.0-ból fakadó feladatok 
megvalósítását. Az általa kezelt projektek szakmai feladatainak támogatására 72,8 millió 
forint került biztosításra. 

A VALOR HUNGARIAE Zrt. részére összesen 350,0 millió forint került biztosításra a 
magyar innovációk validálásához és mentorálásához, az innovatív projektek piacra jutását 
segítő koordinációs feladatok támogatása, valamint a korábbi évek feladatellátásához 
kapcsolódó függő ügyek rendezése céljából.  

A fejezeti kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett. 

 

20.64. Belgazdasági feladatok 

20.64.01. Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

   

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   151,0 151,0 151,0 168,4 168,4 111,5% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0     17,9 17,9   100,0% 

Támogatás   151,0 151,0 151,0 150,5 150,5 99,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0             
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 151,0   151,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel 17,9 17,9     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -0,5   -0,5   - 
2019. évi módosított előirányzat 168,4 17,9 150,5 0,0 - 

 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 151,0   151,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -0,5   -0,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 17,9 17,9   
2019. évi módosított előirányzat 168,4 17,9 150,5 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- egyéb (megjelölve)       

  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 150,5   150,5 
  egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 17,9   17,9 
Összes kifizetés 168,4 0,0 168,4 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
151,0 millió forint volt. 

Az előirányzaton a 2019. évben 17,9 millió forint bevétel keletkezett, mely az MKIK-val 
korábbi években kötött támogatási szerződésből fel nem használt összeg visszafizetéséből 
származott.  

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 0,5 millió forint került átcsoportosításra a 
kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozására. 

A 2019. évi módosított előirányzat 168,4 millió forint volt. 

Az előirányzatból az MKIK 150,5 millió forint támogatásban részesült a TSZSZ működtetése 
céljából. A TSZSZ a 2013. évi XXXIV. törvény alapján Magyarország területére kiterjedően, 
az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták 
ügyében tud eljárni. Legfőbb célja a teljesítésigazolás visszatartásában, ki nem adásában 
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gyökerező lánctartozások kialakulásának megakadályozása a bíróságot elkerülő vitarendezés 
lehetőségének biztosításával. 

A 17,9 millió forint összegű bevétel fejezeten belüli átcsoportosítás útján, más feladatra került 
felhasználásra. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.64.02. Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény 
alapján 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

Kiadás 39,4 4,2 4,2 98,5 98,5 250,0% 100,0% 
 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             
Támogatás 49,3 4,2 4,2 49,2 49,2 99,8% 100,0% 
Költségvetési maradvány 39,4     49,3 49,3 125,1% 100,0% 
 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 4,2   4,2   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 45,0   45,0   - 
- Költségvetési-maradvány 49,3 49,3     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

2019. évi módosított előirányzat 98,5 49,3 49,2 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 4,2   4,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 49,3 49,3   
- Korm. hatáskörben 45,0   45,0 
2019. évi módosított előirányzat 98,5 49,3 49,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- gazdasági társaság 96,4   96,4 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 2,1   2,1 
Összes kifizetés 98,5 0,0 98,5 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti előirányzata 4,2 millió forint volt. A 2019. 
évi honvédelmi igazgatási feladatok végrehajtásához szükséges költségvetési források 
átcsoportosításáról szóló 1280/2019. (V. 15.) Korm. határozat alapján más fejezetről 
45,0 millió forint átcsoportosításra került gazdaságfelkészítés, védelmi célú tartalékok, 
stratégiai érdekű kapacitások és rögzített hadiipari kapacitások fenntartása érdekében. Az 
előirányzaton 47,2 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 2,1 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt előző évi maradvány került még előirányzatosításra, a 
módosított előirányzat 2019. évben 98,5 millió forint volt. 

A 2019. év során összesen 9 vállalat részére összesen 49,2 millió forint támogatás került 
megítélésre a rögzített hadiipari kapacitások fenntartása érdekében. 

2019. évben a 2018. évi kötelezettségvállalásokkal együtt összesen 96,4 millió forint kifizetés 
teljesült gazdasági társaságok részére, valamint 2,1 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett.. 

 

20.64.03. Nemzetközi szabványosítási feladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 98,4 170,0 170,0 213,7 213,7 217,2% 100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0     0,3 0,3   100,0% 

Támogatás 114,0 170,0 170,0 169,4 169,4 148,6% 100,0% 

Költségvetési maradvány 28,4     44,0 44,0 154,9% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 170,0   170,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 44,0 44,0     - 
- Többletbevétel 0,3 0,3     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-0,6   -0,6   - 

2019. évi módosított előirányzat 213,7 44,3 169,4 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 170,0   170,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -0,6   -0,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 0,3 0,3   
- maradvány előirányzatosítás 44,0 44,0   
2019. évi módosított előirányzat 213,7 44,3 169,4 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 213,4   213,4 
  egyéb - saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzat 0,3   0,3 
Összes kifizetés 213,7 0,0 213,7 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
170,0 millió forint volt. Az előirányzat terhére 0,6 millió forint kincstári díj és tranzakciós 
illeték került átcsoportosításra, továbbá 0,3 millió forint bevétel realizálódott, amely a korábbi 
évben megkötött támogatási jogviszonyból felhasználásra nem került összeg. 

A 2019. évben 44,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került 
előirányzatosításra. 

A 2019. évi előirányzat összege így 213,7 millió forintra módosult. 

Az előirányzatból 2019. évben a Magyar Szabványügyi Testület 169,4 millió forint 
támogatásban részesült a nemzetközi és az európai szabványügyi szervezetekben való 
képviselethez, illetve ezekből eredő feladatok ellátása érdekében. A támogatási összeg, 
valamint 44,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány folyósítása 
2019. évben megtörtént. 

Az előirányzat 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 
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20.64.04. Irinyi terv végrehajtása 

20.64.04.01. Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 826,8 2 500,0 2 500,0 6 164,3 4 425,9 242,3% 71,8% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 2 500,0 2 500,0 2 500,0 2 491,1 2 491,1 99,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

3 000,0     3 673,2 3 673,2 122,4% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 500,0   2 500,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 3 673,2 3 673,2     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-8,9   -8,9   - 

2019. évi módosított előirányzat 6 164,3 3 673,2 2 491,1 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 500,0   2 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -8,9   -8,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 3 673,2 3 673,2   
2019. évi módosított előirányzat 6 164,3 3 673,2 2 491,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 2 484,4   2 484,4 
- gazdasági társaság 1 847,6   1 847,6 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 93,9   93,9 
Összes kifizetés 4 425,9 0,0 4 425,9 

 

Az Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti 
kiadási és támogatási előirányzata 2500,0 millió forint volt. Az előirányzat terhére az ITM 
Igazgatás javára 8,9 millió forint került átcsoportosításra a kincstári díj és tranzakciós illeték 
finanszírozására. Az előző évi 3673,2 millió forint maradványból 3607,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt és 65,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány került előirányzatosításra. A módosított előirányzat így 2019. évben 6164,3 millió 
forintra változott. 

2019. év során az IFKA Nonprofit Kft. részére 2484,4 millió forint került megítélésre az 
Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai program 2019. évi forrásból történő megvalósítása 
érdekében. 

A kormány által elfogadott hazai ipar fejlesztéséről szóló Irinyi Terv fő célkitűzése, hogy 
2020-ra a hazai ipar GDP részaránya elérje a 30%-ot. 

Az Irinyi Terv megvalósítása érdekében elengedhetetlen azon tőkehiányos, az Irinyi Terv által 
kiemeltként azonosított ágazatokba tartozó vállalatok fejlesztéseinek és beruházásainak 
támogatása, amelyek jelentős mértékben járulnak hozzá a feldolgozóipar növekedéséhez. 

A támogatás az Irinyi Tervben azonosított ágazatokban megvalósított, illetve az Irinyi Terv 
célkitűzéseivel összhangban álló, a támogatási program kiírásnak megfelelő projektek 
finanszírozása érdekében kis- és középvállalkozások részére került kifizetésre. 

A 2019. évben nyújtott 2484,4 millió forint támogatás kifizetése teljesült. 

A korábbi években megkötött támogatási szerződések alapján a kedvezményezett gazdasági 
társaságok részére 2019. évben 1847,6 millió forint került kifizetésre, valamint 93,9 millió 
forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. devember.31-én 6,7 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, és 
1731,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett. 
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20.64.04.02. Beszállítói-fejlesztési Program 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 2 614,5 3 000,0 3 000,0 7 667,8 6 156,3 235,5% 80,3% 

 ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 6 387,0 3 000,0 3 000,0 2 915,5 2 915,5 45,6% 100,0% 

Költségvetési maradvány 979,8     4 752,3 4 752,3 485,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 000,0   3 000,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 4 752,3 4 752,3     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-7,3   -7,3   - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-77,2   -77,2   - 

2019. évi módosított előirányzat 7 667,8 4 752,3 2 915,5 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 000,0   3 000,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -10,5   -10,5 
  = meghatározott feladatra -66,4   -66,4 
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -0,3   -0,3 
- más fejezet intézményének       
  = meghatározott feladatra  -7,3   -7,3 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 4 752,3 4 752,3   
2019. évi módosított előirányzat 7 667,8 4 752,3 2 915,5 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 153,8   153,8 
- gazdasági társaság 5 947,2   5 947,2 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, 
Kincstári Előrejelzés befizetési számla 

55,3   55,3 

Összes kifizetés 6 156,3 0,0 6 156,3 

 

A 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 3000,0 millió forint volt. 

Év közben az előirányzat 7667,8 millió forintra módosult az alábbiak szerint:  

‒ az előző évi 4752,3 millió forint maradvány előirányzatosításra került, melyből 
4744,9 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 7,4 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, 

‒ az előirányzat terhére 7,3 millió forint került átcsoportosításra az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő részére, 

‒ az előirányzat terhére az ITM igazgatása javára 76,9 millió forint került 
átcsoportosításra, melyből 10,5 millió forint az előirányzatot terhelő kincstári díj és 
tranzakciós illeték összege, valamint 66,4 millió forint más feladatokra került 
biztosításra, 

‒ továbbá 0,3 millió forint előirányzat került átcsoportosításra az Állami többletfeladatok 
előirányzat javára. 

A 2019. év során 26 vállalat részére összességében 2825,5 millió forint támogatás került 
megítélésre, melynek terhére új gépek, eszközök beszerzésére, új gyártási technológiák 
kialakítására, szervezetfejlesztésre, munkatársak képzésére nyílt lehetőség. Továbbá a 2019. 
évben a program kezelői feladatainak ellátására 89,3 millió forint támogatás került 
megítélésre az IFKA Nonprofit Kft. részére. 

A támogatott tevékenység által a vállalkozások beszállítói képességeinek javítása mellett az 
alábbi eredmények valósulhatnak meg a KKV-nál: 

- új ismeret vagy technológia hasznosítása, 

- jelentős újdonság és szellemi hozzáadott érték, 

- már meglévő tudás vagy funkcionalitás új módon történő hasznosítása, 

- jelentős teljesítménynövekedés, 

- a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne, 

- az anyagáramlási folyamat hatékonyabbá válása a termelésben, 

- új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások prototípus 
fejlesztése, hazai piacra vitele, 

- szervezeti, illetve menedzsment folyamatok optimalizálása, 

- hatékonyság növelése a vállalkozások valamely termelési vagy működési folyamatában, 

- az Ipar 4.0 fejlettségi szintjének javítása a vállalkozásnál. 
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A 2019. évben összesen 6156,3 millió forint kifizetés teljesült. 2019. évi előirányzat terhére 
2783,2 millió forint, az előző évi maradvány terhére 3373,1 millió forint, melyből 54,8 millió 
forint mint előző években keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, a 
Központi Maradványelszámolási Alap javára, és 0,5 millió forint a Kincstári Előrejelzés 
befizetési kötelezettségi számlára került befizetésre. A 2019. évi és a korábbi évek 
kötelezettségvállalásaiból 153,8 millió forint az IFKA Nonprofit Kft. részére, a fennmaradó 
5947,2 millió forint 77 darab vállalkozás részére került kifizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 138,0 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 
valamint 1373,5 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.64.04.03. Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0     2 100,0 2 100,0   100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 2 100,0         0,0%   

Költségvetési maradvány 0,0     2 100,0 2 100,0   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 2 100,0 2 100,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 2 100,0 2 100,0 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 2 100,0 2 100,0   
2019. évi módosított előirányzat 2 100,0 2 100,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 2 100,0   2 100,0 
Összes kifizetés 2 100,0 0,0 2 100,0 

 

A fejezeti kezelésű előirányzatnak 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata nem 
volt, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2100,0 millió forint összegben 
előirányzatosításra került, így a módosított előirányzat összege 2100,0 millió forintra 
változott. 

A kötelezettségvállalással terhelt 2100,0 millió forint maradvány kifizetése 2019. évben a 
Budapesti Közlekedési Zrt. részére megtörtént. 

Az előirányzaton 2019. december 31-én maradvánnyal nem rendelkezett. 

 

20.64.04.04. Ipar 4.0. program 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 1 500,0 1 500,0 2 960,0 2 957,8   99,9% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 460,0 1 460,0 97,3% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0     1 500,0 1 500,0   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 500,0   1 500,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 1 500,0 1 500,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-40,0   -40,0   - 

2019. évi módosított előirányzat 2 960,0 1 500,0 1 460,0 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 500,0   1 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -40,0   -40,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 1 500,0 1 500,0   
2019. évi módosított előirányzat 2 960,0 1 500,0 1 460,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 14,4   14,4 
- gazdasági társaság 2 918,5   2 918,5 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, 
Kincstári Előrejelzés befizetési számla 

24,9   24,9 

Összes kifizetés 2 957,8 0,0 2 957,8 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti előirányzata 1500,0 millió forint volt. Az 
előirányzat terhére 40,0 millió forint fejezeten belüli átcsoportosítás történt, továbbá 
előirányzatosításra került még 1500,0 millió forint előző évi maradvány, melyből 
1480,4 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 19,6 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt. A módosított előirányzat így 2019. évben 2960,0 millió 
forintra változott. 

2019. évben az Ipar 4.0 program keretében kiírt tájékoztatóra benyújtott kérelmek alapján 17 
vállalat részére összesen 1452,6 millió forint támogatás került megítélésre, melyből 
14,4 millió forint nonprofit társaság részére, a többi 1438,2 millió forint gazdasági társaságok 
részére került lekötésre. 

2019. évben összesen 2957,8 millió forint került kifizetésre. A kifizetések az előző évek 
kötelezettségvállalásai terhére 1480,3 millió forint összegben, a 2019. évi 
kötelezettségvállalások terhére 1477,5 millió forint összegben teljesültek, melyből 19,6 millió 
forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára, 5,3 millió forint a Kincstári Előrejelzés 
befizetési számlára került befizetésre.  

Az előirányzat 2019. december 31-én 2,2 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 
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20.64.05. Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának 
növelésére irányuló támogatás 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   617,9 6 000,0 6 000,0 24 261,2 24 067,1 3 895,0% 99,2% 

  
ebből: személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0             

Támogatás   16 000,0 6 000,0 6 000,0 8 874,1 8 874,1 55,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  5,0     15 387,1 15 387,1 307 742,0% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 000,0   6 000,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 3 000,0   3 000,0   - 
- Költségvetési maradvány 15 387,1 15 387,1     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -32,0   -32,0   - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -93,9   -93,9   - 
2019. évi módosított előirányzat 24 261,2 15 387,1 8 874,1 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 6 000,0   6 000,0 

Módosítások kedvezményezettenként       

- saját intézménynek       

  = működésre -20,9   -20,9 

  = meghatározott feladatra -49,0   -49,0 
  = saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -24,0   -24,0 

- más fejezet intézményének       

  = meghatározott feladatra  -32,0   -32,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       

- maradvány előirányzatosítás 15 387,1 15 387,1   

- Korm. hatáskörben 3 000,0   3 000,0 
2019. évi módosított előirányzat 24 261,2 15 387,1 8 874,1 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 
 millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       

- nonprofit társaság 596,8   596,8 

- gazdasági társaság 22 223,0   22 223,0 

- egyéb (megjelölve)       

  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1 247,3   1 247,3 

Összes kifizetés 24 067,1 0,0 24 067,1 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzata 
6000,0 millió forint volt. 

Az építésgazdaság általános fejlesztését, az építőanyagok hazai gyártását és a hazai építőipari 
alapanyag-kitermelés támogatását célzó stratégiáról és a hazai építőipari vállalkozások 
hatékonyságnövelésére irányuló forrás biztosításáról szóló 1031/2018. (II. 8.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1398/2019. (VII. 4.) Korm. határozat alapján az előirányzat javára 
további 3000,0 millió forint került biztosításra. 

A korábbi évekből származó költségvetési maradvány összege 15 387,1 millió forint volt, 
melyből 1247,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 14 139,8 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 20,9 millió forint került átcsoportosításra a 
kincstári díj és tranzakciós illeték finanszírozására, további 73,0 millió forint szakmai 
feladatok ellátása céljából került fejezeten belüli átcsoportosítás útján felhasználásra. 

Fejezetek közötti átcsoportosítással az EMMI alá tartozó Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 
részére 32,0 millió forint forrás pénzügyi elszámolások ellenőrzésével kapcsolatos költségek 
finanszírozására került átadásra. 

A módosított előirányzat összege 24 261,2 millió forint volt. 

A 2019. évben összesen 8831,3 millió forint kötelezettségvállalás történt. Az előirányzat 
tekintetében az ÉMI Nonprofit Kft., mint kezelő került kijelölésre. Az előirányzat a kis- és 
középvállalkozások részére biztosított támogatást, amely összege átlagban a 2018-2019. évi 
időszak vonatkozásában 51,3 millió forint volt, néhány gazdasági társaság esetében jóval 
meghaladta a 100,0 millió forintot (pl. Hídtechnika Kft. 535,0 millió forint, ÉPSZERK-
PANNÓNIA INVEST Építőipari Kft. 399,4 millió forint). 

A kötelezettségvállalásból 24 067,1 millió forint kifizetés teljesült, ebből a 2018. évi 
maradvány terhére 15 235,8 millió forint, a 2019. évi eredeti előirányzat terhére 8831,3 millió 
forint. 

22 819,8 millió forint az ÉPÍTŐ 1-4. projektekhez kapcsolódóan került kifizetésre, amelyből 
596,8 millió forint az ÉMI Nonprofit Kft.-t illette meg, míg 22 223,0 millió forint összegben 
325 gazdasági társaság támogatása valósult meg. 

A korábbi években keletkezett 1247,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány a Központi Maradványelszámolási Alap javára befizetésre került. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 141,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 
valamint 52,8 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett. 
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20.64.07. Jedlik Terv 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 937,0     2,8   0,0% 0,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   0,0     2,8 2,8   100,0% 

Támogatás   0,0             

Költségvetési 
maradvány 

  1 937,0         0,0%   

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési maradvány         - 
- Többletbevétel 2,8 2,8     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 2,8 2,8 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 2,8 2,8   
2019. évi módosított előirányzat 2,8 2,8 0,0 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

Az előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított előirányzat 
összege 2,8 millió forint.  
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Az előirányzatosításra került bevétel az e-Mobi Nkft. elektromobilitási tevékenységével 
összefüggően fel nem használt támogatás visszautalásából keletkezett, de felhasználása 2019. 
évben nem valósult meg.  

Az előirányzaton 2019. évben 2,8 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. 

 

20.64.08. MKIK támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 50,0 50,0 120,3 96,7   80,4% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0     20,3 20,3   100,0% 

Támogatás 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 100,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0     50,0 50,0   100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 
    millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 50,0 50,0     - 
- Többletbevétel 20,3 20,3     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 120,3 70,3 50,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 50,0   50,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 20,3 20,3   
- maradvány előirányzatosítás 50,0 50,0   
2019. évi módosított előirányzat 120,3 70,3 50,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

  
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 95,7   95,7 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 1,0   1,0 
Összes kifizetés 96,7 0,0 96,7 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti előirányzata 50,0 millió forint volt. Bevételi 
előirányzata 20,3 millió forint volt, mely a korábbi évben a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara részére megítélt támogatás fel nem használt részének visszafizetéséből 
keletkezett. 50,0 millió forint előző évi maradvány került előirányzatosításra, melyből 
49,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, 1,0 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány. A módosított előirányzat így 2019. évben 120,3 millió forintra változott. 

2019. évben az MKIK részére a kamarai nyilvántartás működtetésének és 
továbbfejlesztésének megvalósítása, továbbá törzsadatvásárlás állami adatbázisból, ősfeltöltés 
és online frissítés, szoftverfejlesztés, az online nyilvántartás bővítése érdekében összesen 
50,0 millió forint támogatás került megítélésre és kifizetésre. A támogatott tevékenység 
keretében a Magyarország összes megyéjére kiterjedő, a KKV Stratégia célcsoportjába tartozó 
vállalkozásokkal tartott egyeztetés és az ezzel kapcsolatos kutatás is megvalósult. 

2019. évben az előző évi maradványból 49,0 millió forint került kifizetésre, mely összegből 
3,3 millió forint visszafizetés keletkezett. A további 1,0 millió forint a Központi 
Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 20,3 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt, 
valamint 3,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.65. Munkaerőpiaci és képzési feladatok 

20.65.01. Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység 
finanszírozása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   12 214,1 12 000,0 12 000,0 12 276,7 12 271,4 100,5% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   1 385,5     245,2 245,2 17,7% 100,0% 

Támogatás   10 902,0 12 000,0 12 000,0 11 958,1 11 958,1 109,7% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  0,0     73,4 73,4   100,0% 
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Előirányzat – módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 12 000,0   12 000,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 73,4 73,4     - 
- Többletbevétel 245,2 245,2     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -41,9   -41,9   - 
2019. évi módosított előirányzat 12 276,7 318,6 11 958,1 0,0 - 
 
Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 12 000,0   12 000,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -41,9   -41,9 
- más fejezet intézményének       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 245,2 245,2   
- maradvány előirányzatosítás 73,4 73,4   
2019. évi módosított előirányzat 12 276,7 318,6 11 958,1 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (44 darab) 12 188,1   12 188,1 

  
egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap, Kincstári 
Előrejelzés befizetési számla 

83,3   83,3 

Összes kifizetés 12 271,4 0,0 12 271,4 

 

Az előirányzat a szakképzési törvény szerinti – tankötelezettségen túlmenően elérhető – 
ingyenes képzések megvalósítását célzó közfeladat ellátás finanszírozását szolgálja. A 2019. 
évi felhasználás a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív 
támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendelet szerint történt. A támogatás célja a 
munkaerő-piaci igények kielégítése érdekében a szakképzett munkaerő létszámának növelése 
volt. 

A Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása előirányzat 
2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzat 12 000,0 millió forint volt. A korábbi évek 
maradványa 73,4 millió forint volt, amely a Központi Maradványelszámolási Alapba 
befizetésre került. Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 41,9 millió forint 
átcsoportosításra került a tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozására. 
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A Szakképzési Centrumok által fel nem használt támogatás visszafizetéséből 245,2 millió 
forint bevétel keletkezett. 

A 2019. évi felhasználás a szakképzési centrumok felnőttoktatási tevékenységének normatív 
támogatásáról szóló 1/2018. (II. 6.) NGM rendelet szerint történt. 

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére 2019. évben 12 188,1 millió forint kifizetés történt a 
Szakképzési Centrumok részére az alábbiak szerint: 

− a 2018/2019. tanév 2018. szeptember - 2019. január időszakhoz kapcsolódóan a 
szakképzési centrumokban folyó felnőttoktatás normatív támogatása címen 580,0 millió 
forint, 

− a 2018/2019. tanév 2019. február - augusztus időszakának támogatása céljából 
előlegként 4 079,9 millió forint és ugyanezen időszak rendezés céljából 1762,1 millió 
forint,  

− a 2019/2020. tanév 2019. szeptember - 2019. január időszakának támogatása céljából 
előlegként 5766,1 millió forint. 

A támogatásból a 2018/2019. tanévben mintegy 47 ezer fő, és a 2019/2020. tanévben mintegy 
44 ezer fő tanuló ingyenes képzése volt biztosított. 

További 9,9 millió forint befizetésre került a Kincstári Előrejelzés befizetési számla javára. 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. december 31-én 5,4 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradvánnyal rendelkezett. 

 

20.65.02. Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 128,4     16 621,3 9 999,0 886,1% 60,2% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   5 850,8     715,4 715,4 12,2% 100,0% 

Támogatás   0,0             

Költségvetési 
maradvány 

  11 183,5     15 905,9 15 905,9 142,2% 100,0% 
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Előirányzat – módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként         - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 15 905,9 15 905,9     - 
- Többletbevétel 715,4 715,4     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 16 621,3 16 621,3 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 715,4 715,4   
- maradvány előirányzatosítás 15 905,9 15 905,9   
2019. évi módosított előirányzat 16 621,3 16 621,3 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (5 darab) 9 994,2   9 994,2 
- elkülönített állami pénzalap 4,8   4,8 
Összes kifizetés 9 999,0 0,0 9 999,0 

 

A szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzattal nem rendelkezett, korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 15 905,9 millió forint, többletbevétele 715,4 millió forint, amely fel nem használt 
támogatási összegek visszautalásából keletkezett.  

Az előirányzat terhére 9994,2 millió forint támogatás került kifizetésre a Szakképzési 
Centrumok feladatellátását biztosító ingatlanok felújítási és beruházási kiadásainak 
finanszírozása érdekében saját intézmények részére. Elsősorban a 21. századi szakképzős 
iskolák program keretében történt kifizetés két támogatási cél tekintetében, 3487,8 millió 
forint a Győri Szakképzési Centrum, illetve 6477,3 millió forint a Miskolci Szakképzési 
Centrum részére került folyósításra. Másodsorban pedig négy felújítási cél megvalósítása 
érdekében további 29,1 millió forint került folyósításra három intézmény részére. 

A korábbi években az NFA képzési alaprésze terhére elszámolási kötelezettség mellett 
biztosított forrásból 4,8 millió forint fel nem használt támogatás visszafizetésre került az NFA 
javára. 

Az előirányzat 2019. december 31-én 6622,3 millió forint kötelezettségvállalással terhelt 
maradvánnyal rendelkezett. 
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20.65.03. Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 410,9 332,0 332,0 346,0 346,0 24,5% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

0,0             

Bevétel   15,0         0,0%   

Támogatás   0,0 332,0 332,0 331,0 331,0   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  1 410,9     15,0 15,0 1,1% 100,0% 

 
Előirányzat – módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 332,0   332,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési-maradvány 15,0 15,0     - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -1,0   -1,0   - 
2019. évi módosított előirányzat 346,0 15,0 331,0 0,0 - 
 
Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 332,0   332,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
  = működésre -1,0   -1,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- maradvány előirányzatosítás 15,0 15,0   
2019. évi módosított előirányzat 346,0 15,0 331,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 

 
  

 
  egyéb - egyházi jogi személy  345,8   345,8  
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,2   0,2 
Összes kifizetés 346,0 0,0 346,0 
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A Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 332,0 millió forint volt, korábbi évek kötelezettségvállalással terhelt 
maradványa 15,0 millió forint.  

Az előirányzat terhére az ITM Igazgatás javára 1,0 millió forint átcsoportosítása történt meg a 
tranzakciós illeték és kincstári díjak finanszírozására.  

A Kilátó Piarista Pályaorientációs és Munkaerőpiaci Fejlesztő, Módszertani Központ 2019. 
évi működésével összefüggésben a váci Munkaerő-piaci Elhelyezkedést Segítő Speciális 
Fejlesztő Központ létrehozásával összefüggő egyes további intézkedésekről szóló 2038/2017. 
(XII. 27.) Korm. határozat 6. pont b) alpontjában foglaltak alapján 2019. évben támogatói 
okirat került kiadásra, 345,8 millió forint támogatási keretösszeg biztosítása érdekében. 
További 0,2 millió forint a Központi Maradványelszámolási Alap javára került befizetésre. 

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem 
rendelkezett. 

 

20.65.04. Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ 
fejlesztés előkészítése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         430,0 430,0   100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás         430,0 430,0   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

                

 
Előirányzat – módosítások levezetése 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 430,0   430,0   - 
- Költségvetési-maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 430,0 0,0 430,0 0,0 - 
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Előirányzat – módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- Korm. hatáskörben 430,0   430,0 
2019. évi módosított előirányzat 430,0 0,0 430,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 430,0   430,0 
Összes kifizetés 430,0 0,0 430,0 
 

A Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés 
előkészítése előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és támogatási előirányzattal nem 
rendelkezett.  

A Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ létrejöttét célzó 
beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1544/2019. (IX. 25.) Korm. 
határozat 6. pontja alapján az előkészítési szakasz I. ütemének 2019. évi finanszírozása 
érdekében 430,0 millió forint forrás biztosítására került sor Dunakeszi Város Önkormányzat 
részére.   

A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. december 31-én költségvetési maradvánnyal nem 
rendelkezett. 

 

20.66. Kutatási és fejlesztési feladatok 

20.66.01. MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése  

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 20 110,6 20 110,6 15 836,6 15 836,6   100,0% 

 ebből: személyi juttatás 0,0             

Bevétel 0,0             

Támogatás 0,0 20 110,6 20 110,6 15 836,6 15 836,6   100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0             

 
 
 
 

2797



 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 20 110,6   20 110,6   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -4 274,0   -4 274,0   - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 15 836,6 0,0 15 836,6 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 20 110,6   20 110,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -4 274,0   -4 274,0 
2019. évi módosított előirányzat 15 836,6 0,0 15 836,6 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 15 836,6   15 836,6 
Összes kifizetés 15 836,6 0,0 15 836,6 

 

Az MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 
kiadási előirányzata 20 110,6 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem rendelkezett, a 
támogatási előirányzata 20 110,6 millió forint volt. 

A módosított előirányzat összege 15 836,6 millió forint volt. A csökkenés oka, hogy a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
módosítását követően létrejött az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (a továbbiakban: ELKH), 
mint önálló költségvetési fejezet, mely intézményhez fejezetek közötti megállapodás 
keretében átcsoportosításra került 4274,0 millió forint. Az ELKH ezen forrás terhére 
támogatta a továbbiakban a kutatóhálózat tagjainak működését. 

Az MTA kutatóintézet-hálózat átalakításáról szóló tárgyalások ideje alatt egy átmeneti 
időszak lépett érvénybe, amely 2019. március 31-ig tartott. Az ITM támogatói okiratok 
kiadásával gondoskodott az intézmények zavartalan működéséhez szükséges források 
biztosításáról, a személyi és részben dologi kiadások tekintetében az átmeneti időszakban. 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben az MTA 
kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása előirányzat már a XVII. ITM fejezet címrendjében 
került feltüntetésre. 
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A kedvezményezettek MTA Kutatóközpontok és Intézetek voltak. Az ITM 92 darab 
támogatói okiratot adott ki a kedvezményezettek (más fejezet intézménye) részére 
15 836,6 millió forint összegben. 

2019. évben az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20.66.02. Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi 

tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi 

tény 
5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   694,2 694,2         

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   694,2 694,2         

Költségvetési maradvány               

 
Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 694,2   694,2   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -694,2   -694,2   - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 694,2   694,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -694,2   -694,2 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

Az Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 
2019. évi kiadási előirányzata 694,2 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezett, támogatási előirányzata 694,2 millió forint volt. 

Fejezetek közötti megállapodás keretében a XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia (a 
továbbiakban: MTA) fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Európai Uniós és 
hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása alcím javára történő 694,2 millió forint fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosítás történt az MTA zavartalan működése érdekében. 

Az előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett. 

 

20.66.03. Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 865,8 1 865,8 406,5 406,5   100,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   1 865,8 1 865,8 406,5 406,5   100,0% 

Költségvetési maradvány               

 

Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 865,8   1 865,8   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -1 459,3   -1 459,3   - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 406,5 0,0 406,5 0,0 - 
 
 
 

2800



Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 865,8   1 865,8 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -1 459,3   -1 459,3 
2019. évi módosított előirányzat 406,5 0,0 406,5 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 406,5   406,5 
Összes kifizetés 406,5 0,0 406,5 

 

Az Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása fejezeti kezelésű 
előirányzat 2019. évi kiadási és támogatási előirányzata 1865,8 millió forint volt, bevételi 
előirányzattal nem rendelkezett. 

A módosított előirányzat összege 406,5 millió forint volt. A csökkenés oka, hogy a 
tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 
módosítását követően létrejött az ELKH, mint önálló költségvetési fejezet javára fejezetek 
közötti megállapodás keretében átcsoportosításra került 1459,3 millió forint. Az ELKH ezen 
forrás terhére támogatta a továbbiakban a kutatóhálózat tagjainak működését. 

Az MTA Kutatóközpontok részére 406,5 millió forint összegű támogatás került biztosításra a 
kutatóhelyek infrastrukturális fejlesztése céljából. 

2019. évben az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20.66.04. Akadémiai kiválósági programok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   3 561,5 3 561,5         

 ebből: személyi juttatás   2 713,6 2 713,6         

Bevétel               

Támogatás   3 561,5 3 561,5         

Költségvetési maradvány               
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Előirányzat-módosítások levezetése  
 millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 561,5   3 561,5 2 713,6 - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -3 561,5   -3 561,5 -2 713,6 - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 561,5   3 561,5 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -3 561,5   -3 561,5 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

Az Akadémiai kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 
kiadási és támogatás előirányzata 3561,5 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezett. 

Fejezetek közötti megállapodás keretében 3561,5 millió forint előirányzat került 
átcsoportosításra a XXXIII. MTA fejezet javára az MTA zavartalan működéséhez szükséges 
forrás biztosítása érdekében két költségvetési megállapodás keretében: 

− 297,6 millió forint forrás a XXXIII. MTA fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 11. Kiválósági Központok támogatása alcím javára, 

− 3263,9 millió forint forrás a XXXIII. MTA fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 6. Lendület program alcím javára. 

Az előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett. 
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20.66.05. Kutatói pályázatok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2019. évi 
módosított 
előirányza

t 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 839,6 1 839,6         

 ebből: személyi juttatás   1 551,1 1 551,1         

Bevétel               

Támogatás   1 839,6 1 839,6         

Költségvetési maradvány               

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 839,6   1 839,6 1 551,1 - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-1 839,6   -1 839,6 -1 551,1 - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

        - 

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

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 839,6   1 839,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -1 839,6   -1 839,6 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  
  millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 
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A Kutatói pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási és támogatási 
előirányzata 1839,6 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem rendelkezett. 

Fejezetek közötti megállapodás keretében 1839,6 millió forint előirányzat került 
átcsoportosításra a XXXIII. MTA fejezet javára az MTA zavartalan működéséhez szükséges 
forrás biztosítása érdekében két költségvetési megállapodás keretében: 

− 1004,9 millió forint forrás a XXXIII. MTA fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 7. Fiatal kutatók pályázatos támogatása alcím javára, 

− 834,7 millió forint forrás a XXXIII. MTA fejezet, 6. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 9. Posztdoktori pályázatok támogatása alcím javára. 

Az előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett. 

 

20.66.06. Kutatási kiválóság támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   12 713,8 12 713,8         

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   12 713,8 12 713,8         

Költségvetési maradvány               

 

Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 12 713,8   12 713,8   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben -12 713,8   -12 713,8   - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 12 713,8   12 713,8 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Korm. hatáskörben -12 713,8   -12 713,8 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

A Kutatási kiválóság támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi kiadási és támogatási 
előirányzata 12 713,8 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem rendelkezett. 

Az előirányzat a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Központi 
Maradványelszámolási Alapból történő és fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, a 
központi költségvetés címrendjének módosításáról, valamint egyes kormányhatározatok 
módosításáról szóló 1104/2019. (III. 8.) Korm. határozat által a XVII. ITM fejezetből a LXII. 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap részére került átrendezésre. 

Az előirányzaton 2019. évben maradvány nem keletkezett. 

 

20.66.07. Felsőoktatási kiválósági programok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányza

t 

2019. évi 
módosított 
előirányza

t 

2019. 
évi tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   29 079,4 29 079,4 774,4 733,5   94,7% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás   29 079,4 29 079,4 774,4 774,4   100,0% 

Költségvetési maradvány               

 
Előirányzat-módosítások levezetése 

 

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 29 079,4   29 079,4   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-18 006,8   -18 006,8   - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

-10 298,2   -10 298,2   - 
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2019. évi módosított előirányzat 774,4 0,0 774,4 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 29 079,4   29 079,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -334,2   -334,2 
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -9 964,0   -9 964,0 
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -18 006,8   -18 006,8 
2019. évi módosított előirányzat 774,4 0,0 774,4 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 299,9   299,9 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 135,5   135,5 
  egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számla 298,1   298,1 
Összes kifizetés 733,5 0,0 733,5 

 

A Felsőoktatási kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 
kiadási és támogatási előirányzata 29 079,4 millió forint volt, bevételi előirányzattal nem 
rendelkezett. 

A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet teremti meg az Új 
Nemzeti Kiválóság Program (a továbbiakban: ÚNKP) jogszabályi alapját. 

Az ÚNKP célja a kimagasló kutatási tevékenység ösztönzése a kiváló teljesítményt nyújtó 
hallgatók, doktorjelöltek, fiatal oktató-kutatók esetében, akik magyarországi felsőoktatási 
intézménynél végzik kutatásaikat, valamint Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat elnyert kutatók, 
akik felsőoktatási intézménnyel állnak jogviszonyban. A kiválósági ösztöndíjban részesített 
ösztöndíjasok száma és az ösztöndíjak alapján, az ösztöndíj összeg negyven százalékának 
megfelelő támogatás biztosítható azon felsőoktatási intézmények számára, amelyeknél az 
ösztöndíjasok tanulmányaikat és kutatásaikat végzik. Az előirányzat keretében biztosított 
intézményi támogatás az ösztöndíjas kutatásával összefüggő kiadásait, valamint a 
felsőoktatási intézmény általános költségeinek fedezetét biztosítja. Az Országos Tudományos 
Diákköri Konferencia (OTDK) 16 tudományterületi szekcióját rendező felsőoktatási 
intézmények támogatása kulcskérdés a felsőoktatási intézmények tudományos munkával 
ismerkedő hallgatói számára. 

A Felsőoktatási Intézményi Kiválósági Program (alapja a Felsőoktatási Intézményi Kiválósági 
Programról szóló 1381/2017. (VI. 16.) Korm. határozat) forrást biztosít a felsőoktatás 
esetében az intézményi kutatási feltételrendszer javítására, Magyarország kutatási 
kapacitásainak növelésére, a következő célok érdekében: 

− kutatásfejlesztési és innovációs fókusz erősítése a felsőoktatási intézmények 
működésében; 

− a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerének javítása; 
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− a tudományos produktivitás növelése; 

− a felsőoktatási intézmények körében a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció 
megerősítése. 

A 2018. évben indult programban 13 felsőoktatási intézmény kapott támogatást, amelyből 
többéves tématerületi (multidiszciplináris) kutatási-innovációs tervek megvalósítását kezdték 
meg az intézmények. 

Az előirányzat kezelőjeként a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(továbbiakban: NKFI Hivatal) került kijelölésre. A kezelői megállapodásban rögzített szakmai 
feladat ellátására az előirányzat forrásából 19 000,0 millió forint volt fordítható. 

Az NKFI Hivatal az előirányzat terhére 53 darab támogatói okirat/megállapodás 
kiadását/megkötését bonyolította összesen 18 393,8 millió forint összegben a következők 
szerint:  

− 13 darab a Felsőoktatási kiválósági programok konstrukció keretében 15 000,0 millió 
forint összegben, 

− 25 darab az Új Nemzeti Kiválóság Programok konstrukció keretében 3231,4 millió 
forint összegben, 

− 15 darab az ÚNKP Bolyai+ pótmeghirdetés keretében 162,4 millió forint összegben 
került átadásra. 

A 18 393,8 millió forintból a támogatás biztosításának utalással teljesült összege 435,4 millió 
forint, előirányzat-átadással teljesült összege 17 958,4 millió forint. 

A kezelői megállapodás keretében elszámolt kezelői feladatok elvégzésére átadott támogatás 
összege 19,8 millió forint. 

Az előirányzat terhére és a XVIII. KKM fejezet javára 28,6 millió forint összegű előirányzat 
került átcsoportosításra egyszeri jelleggel a Hi-Tech Fair innovációs vásáron való részvétellel 
kapcsolatos kiadások fedezetéül szolgáló költségvetési forrás biztosítása érdekében. 

Az előirányzat terhére összesen 10 298,2 millió forint előirányzat-átcsoportosítás került 
végrehajtásra a 2019. év során, az alábbi megbontás szerint: 

− az Állami többletfeladatok előirányzat javára 268,5 millió forint, 

− a Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása 
előirányzat javára 406,9 millió forint, 

− a Kiválósági programok támogatása előirányzat javára 9258,6 millió forint, 

− a Hazai fejlesztési programok célelőirányzat javára 30,0 millió forint, 

− az 1. ITM Igazgatása cím javára a kincstári díjak és tranzakciós illeték fedezetére 
84,2 millió forint, 

− a Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kara biztonságos működtetéséhez 
150,0 millió forint, 

− a Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézete jelenlegi épületének korszerűsítése 
során a képzések elindításához szükséges eszközbeszerzések érdekében 100,0 millió 
forint. 

2807



2019. évben az előirányzaton 40,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt 
maradvány keletkezett. A Kincstári Előrejelzés befizetési számla javára az előirányzatról 
298,1 millió forint került befizetésre. 

 

20.66.08. Kiválósági Programok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       1 322,2 1 322,2   100,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       1 322,2 1 322,2   100,0% 

Költségvetési maradvány               

 
Előirányzat-módosítások levezetése   

 
  millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési - maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-
átvétel 

-7 936,4   -7 936,4   - 

- Fejezeten belüli előirányzat átadás-
átvétel 

9 258,6   9 258,6   - 

2019. évi módosított előirányzat 1 322,2 0,0 1 322,2 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -7 936,4   -7 936,4 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 9 258,6   9 258,6 
2019. évi módosított előirányzat 1 322,2 0,0 1 322,2 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 1 085,0   1 085,0 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 237,2   237,2 
Összes kifizetés 1 322,2 0,0 1 322,2 

 

A Kiválósági programok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti kiadási és 
bevételi előirányzattal nem rendelkezett, az előirányzat évközben került létrehozásra. 

A 2019. évi módosított kiadási és támogatási előirányzata 1322,2 millió forint volt. 

A Tématerületi Kiválósági Program (továbbiakban: TKP) legfontosabb célja az állam által 
alapított kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények hatékony és eredményes szakmai 
munkájának megalapozása. 

A tárca a TKP során biztosítani kívánta a rendelkezésre álló pénzügyi keret szakmai 
kiválóságra építő célzott forrásallokációját, a kutatási együttműködések fokozását. A TKP 
célja a tématerületi programok támogatása által az intézmények szakmai és tudományos 
kiválóságának megalapozása, a KFI szereplők közötti együttműködések elősegítése, a 
kutatások eredményeinek társadalmi, gazdasági, környezeti hasznosítását célzó 
kezdeményezések, intézkedések számának növelése, a kutatási kapacitások optimális 
kihasználása, továbbá a nemzetközi kutatói közösségbe történő beágyazottság erősítése és 
kiszámítható, versenyképes kutatói életpálya feltételeinek megteremtése. 

Az előirányzat javára 9258,6 millió forint összegű előirányzat-átcsoportosítás történt a 
Felsőoktatási kiválósági programok támogatása jogcímcsoport terhére. 

Az előirányzat kezelő szerveként az NKFI Hivatallal került kijelölésre. Az NKFI Hivatal az 
előirányzat terhére a Tématerületi Kiválósági Program keretében 24 darab támogatói 
okirat/megállapodás kiadását/megkötését bonyolította összesen 9258,6 millió forint 
összegben.  

Fentiekre tekintettel az előirányzat teljes összegben lekötésre került. A 9258,6 millió forintból 
a támogatás biztosításának utalással teljesült összege 1322,2 millió forint, előirányzat 
átadással teljesült összege 7936,4 millió forint. Az előirányzat kezelésével kapcsolatos 
kiadások fedezetére az NKFI Hivatal részére 5,1 millió forint került előirányzat 
átcsoportosítás útján biztosításra. 

2019. évben az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 
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20.66.09. ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 
 

Megnevezés 

2018. 
évi tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás       1 042,0 1 042,0   100,0% 

 ebből: személyi juttatás               

Bevétel               

Támogatás       1 042,0 1 042,0   100,0% 

Költségvetési maradvány               

 

Előirányzat-módosítások levezetése  

 
millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 1 612,0   1 612,0   - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -570,0   -570,0   - 
2019. évi módosított előirányzat 1 042,0 0,0 1 042,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -570,0   -570,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Korm. hatáskörben 1 612,0   1 612,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 042,0 0,0 1 042,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- nonprofit társaság 1 042,0   1 042,0 
Összes kifizetés 1 042,0 0,0 1 042,0 
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Az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi 
eredeti kiadási és bevételi előirányzattal nem rendelkezett. 

A szegedi ELI-ALPS lézeres kutatóközpont kihasználtságról és kihasználtság növelése 
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozatban foglaltak 
alapján, az előirányzat a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és 
fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozattal 1612,0 millió forint támogatásban részesült a 
Központi Maradványelszámolási Alap terhére, így a 2019. évi módosított kiadási és 
támogatási előirányzata 1612,0 millió forint volt. 

Az 1096/2019. (III. 8.) Korm. határozatban meghatározott feladatok – a szegedi ELI-ALPS 
lézeres kutatóközpont kihasználtságának növelése érdekében – a következők voltak: 

− összhangban a Horizon Europe és a Digital Europe program prioritásaival, a 
Molekuláris Ujjlenyomat Vizsgáló Központ (CMF – Centre for Molecular 
Fingerprinting) elnevezésű pilot projekt elindítása, 

− a nukleáris hulladék kezelése projekt elindítása. 

A fenti feladatokra a Központi Maradványelszámolási Alapból és fejezeten belüli és fejezetek 
közötti átcsoportosításról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 
1353/2019. (VI. 13.) Korm. határozattal biztosított forrásból 1042,0 millió forint kifizetésre 
került, további 570,0 millió forint előirányzat pedig átcsoportosításra került a 14. Egyetemek, 
főiskolák cím (Szegedi Tudományegyetem) javára. 

2019. évben az előirányzaton maradvány nem keletkezett. 

 

20.66.10. Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         2 818,5 2 818,5   100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás         2 818,5 2 818,5   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 
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Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 2 818,5   2 818,5   - 
2019. évi módosított előirányzat 2 818,5 0,0 2 818,5 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 2 818,5   2 818,5 
2019. évi módosított előirányzat 2 818,5 0,0 2 818,5 

 

Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- más fejezet intézménye 23,7   23,7 
- nonprofit társaság 2 759,9   2 759,9 

  
egyéb – Központi Maradványelszámolási Alap; Kincstári 
Előrejelzés befizetési kötelezettség számla 

34,9   34,9 

Összes kifizetés 2 818,5 0,0 2 818,5 

 

A Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása fejezeti 
kezelésű előirányzat 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, 2019. évi módosított 
kiadási és támogatási előirányzata 2818,5 millió forint volt. Többletbevétel nem került 
előirányzatosításra 2019. évben, így bevételi előirányzattal nem rendelkezett.  

Tekintettel arra, hogy a 2019. év során került létrehozásra az előirányzat, így 2019. évet 
megelőző évek maradványa nem volt. 

Az előirányzat javára összesen 2818,5 millió forint előirányzat-átcsoportosítás került 
végrehajtásra, melyből 2778,5 millió forint a 14. Egyetemek, főiskolák cím (Budapesti 
Corvinus Egyetem) terhére, 40,0 millió forint pedig az Ipar 4.0 előirányzat terhére valósult 
meg. 

23,7 millió forint összegű előirányzat a XV. Pénzügyminisztérium fejezet, 8. Magyar 
Államkincstár cím javára került átcsoportosításra került a modellváltást megelőző tranzakciós 
illeték finanszírozására. 

A kormány jogszabályban meghatározott feladatkörében eljárva a fokozatváltás a 
felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016 elfogadásáról szóló 1785/2016. (XII. 
16.) Korm. határozatában kifejezte szándékát és kormányzati támogatását a magyar 
felsőoktatás korszerűsítésére és megújítására. Ezt követően a kormány a „fokozatváltás a 
felsőoktatásban középtávú szakpolitikai stratégia 2016” 2016-2020 évekre vonatkozó 
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cselekvési tervéről szóló 1359/2017. (VI. 12.) Korm. határozatában meghatározta a 
felsőoktatási stratégiában a 2016-2020. évre vonatkozó lefektetett célokat, azok teljesítéséhez 
szükséges cselekvési kereteit. 

Az Országgyűlés a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítvány és a Budapesti Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 
2019. évi XXX. törvényben az állami felsőoktatási intézmények modellváltásának első 
lépéseként a Budapesti Corvinus Egyetem új működési és fenntartási modelljéről hozott 
döntésében rendelkezett az Egyetem fenntartójaként létrehozásra kerülő Maecenas Alapítvány 
alapításával kapcsolatos feladatokról, az alapításhoz és működéshez szükséges állami vagyon 
biztosításával kapcsolatos feladatokról, javaslatot tett a fenntartó Maecenas Alapítvány 
létesítéséhez szükséges törvényi feltételek megteremtésére, és a Maecenas Alapítvány és az 
Egyetem részére vagyonjuttatás biztosítására. 

2019. évben az előirányzat terhére két támogatói okirat került kiadásra az ITM részéről a 
Budapesti Corvinus Egyetem részére. A 2019. július 1-jétől szükséges működését biztosító 
2719,9 millió forint összegű támogatás esetében a feladat elvégzése lezárult. 

A Maecenas Alapítvány által fenntartott nonprofit intézmény Beszállító- és Iparfejlesztési 
Kutatóközpont tevékenységét támogató 40,0 millió forint összegű forrást biztosító okiratba 
foglalt feladat elvégzésének határideje 2020. november 30. 

A Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 34,9 millió forint került folyósításra. 

Az előirányzaton a 2019. év vonatkozásában nem került kötelezettségvállalással terhelt, vagy 
nem terhelt maradvány kimutatásra. 

 

20.67. Felsőoktatási feladatok 

20.67.01. Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   23 100,5 23 560,4 23 560,4 24 674,6 23 711,9 102,6% 96,1% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   270,7     257,2 257,2 95,0% 100,0% 

Támogatás   22 879,8 23 560,4 23 560,4 23 985,1 23 985,1 104,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  382,3     432,3 432,3 113,1% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 23 560,4   23 560,4   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 723,1   723,1   - 
- Költségvetési -maradvány 432,3 432,3     - 
- Többletbevétel 257,2 257,2     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -20,3   -20,3   - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -278,1   -278,1   - 
2019. évi módosított előirányzat 24 674,6 689,5 23 985,1 0,0 - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 23 560,4   23 560,4 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -278,1   -278,1 
- más fejezet intézményének       
  = működésre  -20,3   -20,3 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 257,2 257,2   
- maradvány előirányzatosítás 432,3 432,3   
- Korm. hatáskörben 723,1   723,1 
2019. évi módosított előirányzat 24 674,6 689,5 23 985,1 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (1 darab) 131,0   131,0 
- más fejezet intézménye 26,3   26,3 
- alapítvány 111,0   111,0 
- közalapítvány 254,0   254,0 
- nonprofit társaság 120,0   120,0 
- gazdasági társaság 571,3   571,3 
  egyéb - egyházi jogi személy 22 467,9   22 467,9 

  
egyéb - Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség 
számla 

30,4   30,4 

Összes kifizetés 23 711,9 0,0 23 711,9 
 

Az előirányzaton 23 560,4 millió forint eredeti kiadási és támogatási előirányzat került 
megtervezésre. Az előirányzat felhasználásának jogi hátterét a felsőoktatási intézmények 
alaptevékenységének finanszírozásáról szóló 389/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet és a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 
biztosította. 

Az előirányzat fejezeti hatáskörben történő előirányzatok közötti átcsoportosítás alapján az 
alábbiak szerint változott: 
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− 27,5 millió forint került átcsoportosításra a fejezeti kezelésű előirányzat javára, az 
Egyetem, főiskolák cím terhére a Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj biztosítására a nem 
állami intézmények – pályázaton nyert – hallgatói részére. 

− A fejezeti kezelésű előirányzatot terhelő kincstári díj fedezetének érdekében 
165,6 millió forint került átcsoportosításra a kincstári díjat kezelő előirányzat javára. 

− 140,0 millió forint a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem részére került átcsoportosításra 
a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Design Kompetencia Központjának támogatása 
érdekében. 

− 20,3 millió forint a XVIII. KKM fejezet részére került átadásra a Stipendium 
Hungaricum Ösztöndíjprogram támogatása érdekében. 

 

Az előirányzat kormányzati hatáskörben történő átcsoportosítás alapján az alábbiak szerint 
változott: 

− A Központi Maradványelszámolási Alapból és az Országvédelmi Alapból történő, 
illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 
értelmében a Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogram megvalósítására a Károli 
Gáspár Református Egyetem részére 14,0 millió forint, a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem (a továbbiakban: PPKE) részére 163,0 millió forint, a Budapesti Corvinus 
Egyetem részére 434,0 millió forint összegű támogatói okirat került kiadásra.  

− az Országos Rabbiképző – Zsidó Egyetem támogatásáról szóló 1045/2019. (II. 18.) 
Korm. határozat 50,0 millió forint összegű támogatást biztosított az Országos 
Rabbiképző – Zsidó Egyetem infrastrukturális fejlesztéseinek és a legszükségesebb 
karbantartási feladatai finanszírozása érdekében. 

− a ME és az EMMI költségvetési fejezetek közötti előirányzat átcsoportosításról, 
valamint az egyes kiemelt turisztikai térségben megvalósítandó fejlesztésekhez 
szükséges további intézkedésekről szóló 1152/2019. (III. 25.) Korm. határozat 
módosításáról szóló 1258/2019. (V. 3.) Korm. határozat alapján a „HELPS” program 
megvalósítására 26,8 millió forint támogatás került biztosítása a PPKE részére.  

− a XI. ME és a XVII. ITM, valamint a XI. ME és a XX. EMMI költségvetési fejezetek 
közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1720/2019. (XII. 17.) Korm. határozat az 
„Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak” elnevezésű ösztöndíjprogram 
megvalósítására 35,3 millió forint összegű támogatói okirat került kiadásra a PPKE 
részére.  

Az előirányzaton 257,2 millió forint bevétel keletkezett a nem állami felsőoktatási 
intézmények és a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok 2018. évi 
költségvetési támogatásából eredő visszafizetési kötelezettség eredményeként.  

Az előirányzaton 2018. évben 432,3 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keletkezett, amelyből a nem állami felsőoktatási intézmények és a felsőoktatási 
intézményekhez nem tartozó diákotthonok 2018. évi költségvetési támogatásának rendezésére 
206,9 millió forint került biztosításra a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
(a továbbiakban: Nftv.) 85.§-a, valamint 92.§-a alapján, valamint kincstári bírság befizetésére 
30,4 millió forint került biztosításra. A fennmaradó 195,0 millió forint kötelezettségvállalással 
nem terhelt maradványként került kimutatásra. 
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2019. évi módosított előirányzatának összege 24 674,6 millió 
forint volt. 

A fejezeti kezelésű előirányzat módosított támogatási és bevételi előirányzatának összegéből 
a nem állami felsőoktatási intézmények, valamint a diákotthonok az Nftv-ben szereplő 
felsőoktatási normatív támogatására, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben 
meghatározott egyéb speciális feladatainak támogatására megkötött megállapodások alapján 
23 524,2 millió forint került felhasználásra. 

A Szegedi Tudományegyetem részére 131,0 millió forint került folyósításra, bevétel terhére, 
az egyetemen végzett radiológiai vizsgálatok támogatására. 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem 2018. évi Stipendium Hungaricum Ösztöndíjprogramon 
nyertes pályázóinak támogatására 26,3 millió forint került folyósításra az Egyetem részére a 
2018. évi maradvány terhére. 

A Kincstári Előrejelzés befizetési kötelezettség számlára 30,4 millió forint került folyósításra. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton összesen 962,7 millió forint maradvány keletkezett a 2019. 
évben, melyből 316,4 millió forint nem terhelt maradvány, 646,3 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt maradvány. 

 

20.67.02. Felsőoktatás speciális feladatai 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   844,0 669,2 669,2 1 995,0 919,4 108,9% 46,1% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

  569,5 569,5         

Bevétel   4,8     118,4 118,4 2466,7% 100,0% 

Támogatás   748,1 669,2 669,2 1 781,2 1 781,2 238,1% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  186,6     95,4 95,4 51,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 669,2   669,2 569,5 - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 806,0   806,0   - 
- Költségvetési -maradvány 95,4 95,4     - 
- Többletbevétel 118,4 118,4     - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 306,0   306,0 -569,5 - 
2019. évi módosított előirányzat 1 995,0 213,8 1 781,2 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 669,2   669,2 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek -1 776,4    -1 776,4  
  = működésre 

 
  

 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 118,4 118,4   
- maradvány előirányzatosítás 95,4 95,4   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 2 082,4   2 082,4 
- Korm. hatáskörben 806,0   806,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 995,0 213,8 1 781,2 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként  

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (3 darab) 119,9   119,9 
- alapítvány 286,8   286,8 
- nonprofit társaság 15,0   15,0 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 497,7   497,7 
Összes kifizetés 919,4 0,0 919,4 

 

A Felsőoktatás speciális feladatai fejezeti kezelésű előirányzaton eredeti kiadási és támogatási 
előirányzatként 669,2 millió forint állt rendelkezésre.  

Az előirányzat kormányzati hatáskörben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló 
tartalékból, az Országvédelmi Alapból, a Központi Maradványelszámolási Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1244/2019. (IV. 30.) Korm. határozat alapján 
254,0 millió forinttal csökkent, a Központi Maradványelszámolási Alapból és az 
Országvédelmi Alapból történő, illetve fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1755/2019. (XII. 20.) Korm. 
határozat alapján pedig 1060,0 millió forinttal növekedett. 

Az előirányzat év közben fejezeten belüli átcsoportosítások által 306,0 millió forinttal 
növekedett. 

A 2018. évi maradvány előirányzatosítását követően 95,4 millió forinttal, a többletbevételek 
előirányzatosításnak eredményeként 118,4 millió forinttal került megemelésre az előirányzat.  

A 2019. évben így a rendelkezésre álló módosított előirányzat 1995,0 millió forint volt.  

Az előirányzat terhére 2019. évben megvalósított legjelentősebb feladatok: 

Az előirányzat fedezetet nyújtott a hátrányos helyzetű hallgatók tehetségének 
kibontakoztatását segítő Felsőoktatási Mentorprogramra 81,2 millió forint összegben. A 
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (a továbbiakban: HÖOK) – mint az 
ország valamennyi felsőoktatási intézményében képviselettel rendelkező szervezet – 
koordinálja az Nftv 54. §-ában és a 108. § 18. pontjában meghatározott mentorprogramot, a 
megkötött támogatási szerződés szerinti időtartam alatt és feltételekkel. A mentorprogram 
célja az előnyben részesítés segítségével a felsőoktatási intézményekbe felvételt nyert, 
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halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók beilleszkedésének elősegítése, személyes 
kapcsolaton alapuló támogatással, mentorálással. 

Az Nftv. 70. §-a alapján a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: 
MAB) a felsőoktatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység 
tudományos minőségének ellenőrzését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői 
testület. A támogatás célja a MAB működési költségeihez történő hozzájárulás. 2019. évben 
200,0 millió forint összegű támogatás került előfinanszírozás keretében biztosításra a 
kedvezményezett részére.  

A hallgatók képviseletét a HÖOK látja el. Az oktatásért felelős miniszter támogatást biztosít a 
HÖOK-nak tevékenysége ellátásához. A támogatás összege 2019. évben 85,0 millió forint 
volt. A felsőoktatás átfogó fejlesztése érdekében intézményi és regionális szinten nem 
megoldható felsőoktatás- és ifjúságpolitikai feladatokat végez. Elősegíti a magyar hallgatóság 
érdekeinek érvényesítését hazai és nemzetközi téren, különös tekintettel a jogszabályok 
alkotásának kezdeményezésére, jogszabályok tervezeteiről történő véleménynyilvánításra. 
Szakmai előadásokat, vitaüléseket rendez, együttműködik más hazai és nemzetközi, 
felsőoktatással és ifjúsági érdekképviseletekkel foglalkozó szervezetekkel. 

A felsőoktatási intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak országos képviseletét 
a Doktoranduszok Országos Szövetsége (a továbbiakban: DOSZ) látja el. A tevékenységhez 
az ITM 2019. évben 25,0 millió forint támogatást nyújtott. A DOSZ feladata a tudományos 
közélet szervezése, konferenciák szervezése, tájékoztatók és szakmai kiadványok 
megjelentetése, továbbá kapcsolattartás hazai felsőoktatási szervezetekkel, a nemzetközi és 
külföldi doktorandusz, ifjúsági és szakmai szervezetekkel. A DOSZ évek óta megrendezi a 
Doktorandusz Tábort. 

Az Országvédelmi Alapból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes Korm. határozatok 
módosításáról szóló 1340/2016 (VII. 4.) Korm. határozat 2019. évre 250,0 millió forint 
támogatást hagyott jóvá a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére a 
Szegedi Tudós Akadémia programjának megvalósításához. A 3 évre tervezett program egy új 
típusú, multigenerációs tehetséggondozó iskolarendszer létrehozását hivatott szolgálni, 
amelynek célja, hogy a program résztvevői 36 éves korukra nemzetközileg elismert szegedi 
orvosbiológiai/élettudományi kutatókká váljanak. Ennek eléréséhez a program egy 
többlépcsős rendszerben választja ki, támogatja és ösztönzi a tehetségeket. A 2019. évben 
nyújtott támogatás célja a Szegedi Tudós Akadémia támogatásának egyes kérdéseiről szóló 
2028/2015 (XII. 29.) Korm. határozat alapján a Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért 
Alapítvány működtetése. A szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása áthúzódott a 2020. 
évre. 

5,0 millió forint Országos Doktori Tanács részére került biztosításra a doktori adatbázis-
program fejlesztésére. 

2019. évben 3,0 millió forint került biztosításra a Magyar Rektori Konferencia részére az 
European Association of Institutions in Higher Education Annual Conference 2019 
rendezvényre. 

Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány részére 30,0 millió forint került átutalásra emlékév 
kapcsán szoborállítás költségeinek hozzájárulásaként. 

20,0 millió forint a HÖOK részére került folyósításra a 30. éves jubileumi évforduló 
rendezvényeinek lebonyolítására. 

A HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú társaság részére 15,0 millió forint került 
biztosításra az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás megrendezésének támogatására. 
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7,0 millió forint az Óbudai Egyetem részére a Neumann János Szakkollégiumban folyó magas 
színvonalú, a tudásalapú elitképzés kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási tevékenység 
fenntartására és fejlesztésére. 

A Szegedi Orvosbiológiai Kutatások Jövőjéért Alapítvány részére az 1755/2019. (XII. 20.) 
Korm. határozatban foglaltak alapján 1 060,0 millió forint összegű támogatói okirat került 
kiadásra, mely kötelezettségvállalással terhelt maradványként került kimutatásra 2019. 
december 31-én. 

A 2018. évi maradvány 95,4 millió forint összegben került előirányzatosításra, amelyből a 
HÖOK részére 50,0 millió forint, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
részére 15,7 millió forint, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére 11,3 millió 
forint került kifizetésre. Ebből a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2019. 
december 11-én a teljes 15,7 millió forint támogatását visszafizette, mely kiadást csökkentő 
tételként a 2018. évi maradvány összegét érintette. 

A jogcímcsoporton keletkezett bevétel terhére biztosított támogatások: 

− 6,8 millió forint a Bólyai Pedagógiai Alapítvány részére a 2019. évi Tudományfesztivál 
megrendezésére, 

− 10,0 millió forint a HÖOK részére a 30. éves jubileumi évforduló rendezvényeinek 
megszervezésére, 

− 91,6 millió forint az Óbudai Egyetem részére a Neumann János Szakkollégiumban folyó 
magas színvonalú, a tudásalapú elitképzés kiemelt feladatként kezelő tehetséggondozási 
tevékenység fenntartására és fejlesztésére, 

− 10,0 millió forint az Óbudai Egyetem jubileumi rendezvénysorozat támogatására. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre 15,6 millió forint nem terhelt maradvány, 
valamint 1060,0 millió forint kötelezettségvállalással terhelt maradvány került kimutatásra. 

 

20.67.03. Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   241,4     403,9 182,0 75,4% 45,1% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   381,8     221,9 221,9 58,1% 100,0% 

Támogatás                 

Költségvetési 
maradvány 

  41,6     182,0 182,0 437,5% 100,0% 
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Előirányzat-módosítások levezetése   millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány 182,0 182,0     - 
- Többletbevétel 221,9 221,9     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 403,9 403,9 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 221,9 221,9   
- maradvány előirányzatosítás 182,0 182,0   
2019. évi módosított előirányzat 403,9 403,9 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap;  182,0   182,0 
Összes kifizetés 182,0 0,0 182,0 

 

A Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap előirányzat nem rendelkezett a 2019. évben eredeti 
előirányzattal.  

Az előirányzaton 221,9 millió forint bevétel keletkezett, amely 2019. évben nem került 
felhasználásra.  

A 2018. évi 182,0 millió forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 
előirányzatosításra került. 

A módosított előirányzat így 403,9 millió forint volt. 

A jogcímcsoporton 2018. évben 182,0 millió forint intézmények által felhasználásra nem 
került és ezért visszafizetett támogatások összege 2019. évben kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradványként befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre 221,9 millió forint kötelezettségvállalással nem 
terhelt maradvány került kimutatásra. 
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20.67.04. Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás     39,8 39,8         

  
ebből:  személyi 
juttatás 

  16,0 16,0         

Bevétel                 

Támogatás     39,8 39,8         

Költségvetési 
maradvány 

                

 
Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 39,8   39,8 16,0 - 
Módosítások jogcímenként         - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -39,8   -39,8 -16,0 - 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 

Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 39,8   39,8 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -39,8    -39,8  
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

A Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen előirányzat eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 39,8 millió forint volt.  

A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos 
kialakításával összefüggő egyes kérdésekről szóló 1476/2014. (VIII. 27.) Korm. határozat, 
továbbá a Szegedi Tudományegyetem Frankofón Egyetemi Központ támogatásáról szóló 
2098/2017. (XII. 28.) Korm. határozat alapján 2019-2023. közötti időszakban évente 
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39,8 millió forint kerül biztosításra. Ennek megfelelően a 2019. évi a támogatás a 
kedvezményezett részére biztosításra került 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány nem került kimutatásra. 

 

20.67.05. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 260,5 2 000,0 2 000,0 2 343,9 2 343,9 186,0% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   507,7     247,1 247,1 48,7% 100,0% 

Támogatás   78,2 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2557,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  771,5     96,8 96,8 12,5% 100,0% 

 
 

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 000,0   2 000,0   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány 96,8 96,8     - 
- Többletbevétel 247,1 247,1     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 2 343,9 343,9 2 000,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 000,0   2 000,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 247,1 247,1   
- maradvány előirányzatosítás 96,8 96,8   
2019. évi módosított előirányzat 2 343,9 343,9 2 000,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (4 darab) 2 247,1   2 247,1 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap;  96,8   96,8 
Összes kifizetés 2 343,9 0,0 2 343,9 

 

A Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok előirányzaton rendelkezésre álló eredeti 
kiadási és támogatási előirányzat 2000,0 millió forint volt, amely a 2018. évi maradvány 
előirányzatosítása során 96,8 millió forinttal megemelésre került. A többletbevételek 
előirányzatosításával 247,1 millió forinttal növekedett az előirányzat. 

A módosított előirányzat 2343,9 millió forint volt. 

Tekintettel arra, hogy a költségvetési törvényben foglaltak alapján az előirányzat szeptember 
30-át követően kormányhatározattal felülről nyitott előirányzat, így a támogatói okiratokkal 
biztosított források átutalással teljesültek. 

Az Eszterházy Károly Egyetem kezelésében lévő Jászberényi Campus Kollégium PPP 
kiváltására 714,3 millió forint, továbbá a Diákotthon és Sportlétesítmények PPP projekt 
kiváltására 1079,5 millió forint került biztosításra. A Miskolci Uni Hotel PPP projekt 
kiváltásának előkészítésére 2019. évben 174,4 millió forintot biztosított a fenntartó. A 
Kaposvári Egyetem részére a PPP konstrukció keretében kötött bérleti és szolgáltatási 
szerződés megszüntetésével kapcsolatban felmerülő dologi kiadások fedezetére 31,8 millió 
forint összegű támogatás került biztosításra.  

A bevételi előirányzatból 247,1 millió forint került biztosításra a Dunaújvárosi Egyetem 
részére PPP kiváltásának előkészítésére.  

Az előirányzat 2018. évi 96,8 millió forintos kötelezettségvállalással nem terhelt maradványa 
befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alapba. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány nem került kimutatásra. 

 

20.67.06. Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás     7 653,6 7 653,6         

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás     7 653,6 7 653,6         

Költségvetési 
maradvány 
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Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 7 653,6   7 653,6   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -7 653,6   -7 653,6   - 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 7 653,6   7 653,6 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -7 653,6    -7 653,6  
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

A Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése előirányzat eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 7653,6 millió forint volt, amely előirányzat-átadás keretében került 
biztosításra a Szegedi Tudományegyetem részére.  

A Szegedi Tudományegyetem egyes infrastrukturális fejlesztéseinek támogatásáról szóló 
1009/2018. (II. 1.) Korm. határozat által megvalósítandó feladatok végrehajtása, ennek 
keretében a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kar épületének teljes körű műszaki 
felújítása és fejlesztése, a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti szakterület modernizációja, 
továbbá klinikai ellátási területéhez kapcsolódó képalkotó diagnosztikai eszközpark 
beszerzésével az érintett lakosság teljes körű ellátásának biztosítása került támogatásra. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány nem került kimutatásra. 
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20.67.07. Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   841,5 799,5 799,5 1 679,2 1 676,1 199,2% 99,8% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   65,0     2,8 2,8 4,3% 100,0% 

Támogatás   809,4 799,5 799,5 1 574,8 1 574,8 194,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  68,7     101,6 101,6 147,9% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel 
Támog

atás 

Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Léts
zám  

2018. évi L. törvény szerinti 
előirányzat 

799,5   799,5   - 

Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 788,5   788,5   - 
- Költségvetési -maradvány 101,6 101,6     - 
- Többletbevétel 2,8 2,8     - 
- Fejezetek közötti előirányzat 
átadás-átvétel 

        - 

- Fejezeten belüli előirányzat 
átadás-átvétel 

-13,2   -13,2   - 

2019. évi módosított előirányzat 1 679,2 104,4 1 574,8 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 799,5   799,5 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -3,5   -3,5 
  = meghatározott feladatra -9,7   -9,7 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 2,8 2,8   
- maradvány előirányzatosítás 101,6 101,6   
- Korm. hatáskörben 788,5   788,5 
2019. évi módosított előirányzat 1 679,2 104,4 1 574,8 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (1 darab) 50,0   50,0 
- alapítvány 4,0   4,0 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 2,0   2,0 
  egyéb - határon túli intézmények, intézetek 1 620,0   1 620,0 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap 0,1   0,1 
Összes kifizetés 1 676,1 0,0 1 676,1 

 

A Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzaton az eredeti 
kiadási és támogatási előirányzat 799,5 millió forint volt.  

A 2018. évben keletkezett kötelezettségvállalással nem terhelt és terhelt maradvány 
101,6 millió forintos összegével, valamint a keletkezett többletbevétel előirányzatosítását 
követően 2,8 millió forinttal került az előirányzat megemelésre.  

Fejezeti kezelésű előirányzatok közötti átcsoportosítás révén 13,2 millió forinttal csökkent az 
előirányzat. 

A 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozattal 788,5 millió forint került biztosításra, a külhoni 
magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló ingatlanokkal 
kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatásra. 

Az átcsoportosítások eredményeként a felsőoktatási célokra rendelkezésre álló előirányzat 
1679,2 millió forintra módosult. 

Az előirányzat egyedi döntés, valamint pályázati kiírás alapján került felosztásra. A 2019. évi 
támogatói okiratok pénzügyi teljesítésére az okiratoknak megfelelően került sor.  

A 2018. évi 101,6 millió forintos kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása 
megtörtént, amelyekről a támogatottak elszámoltak. A 101,6 millió forintos 
kötelezettségvállalással terhelt maradványból az Eötvös Loránd Tudományegyetem részére 
50,0 millió forint került biztosításra a határon túli felsőoktatási pályázatok forrásának 
fedezetéül. 49,6 millió forint a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány részére, 
tangazdaság bővítésének támogatására került biztosításra. 2,0 millió forint a Budapesti 
Egyetemi Atlétikai Club részére, a Kárpát-medencei Egyetemek Kupája megszervezésének 
támogatására került biztosításra. 

A 2019. évben is meghirdetésre került a Makovecz Program, mint Kárpát-medencei 
Felsőoktatási Együttműködési Keretprogram. A hallgatói-oktatói ösztöndíjprogram 
végrehajtására 317,0 millió forint összeget biztosított a tárca. 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Kormány által kiemelt, nemzeti 
jelentőségű intézmény, amely az első önálló, székhely szerinti akkreditációval rendelkező 
magyar nyelvű felsőoktatási intézmény volt a határon túli régiókban. A 2019. évben a tárca 
összesen 140,0 millió forint támogatást biztosított a Főiskola működéséhez, kihelyezett 
képzések befogadásához, infrastrukturális feltételeinek javításához, valamint hallgatói részére 
tanulmányi ösztöndíj biztosításához. 

A Selye János Egyetem Szlovákia egyetlen teljes szervezettségű magyar nyelven oktató 
felsőoktatási intézménye. Szerepe a felvidéki magyar közösség szempontjából 
kulcsfontosságú, presztízsének megőrzése, növelése fontos feladat. A tárca a Selye János 
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Egyetem Hallgatói Önkormányzata által szervezett rendezvényekhez, valamint az egyetemi 
programok költségeihez 3,0 millió forint támogatást nyújtott. 

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen már több évtizede folyik magyar nyelvű képzés, 
amely a 2003. évtől a Közép-európai Tanulmányok Karán intézményesült. Az elmúlt évek 
során folyamatosan bővült a magyar nyelvű képzési kínálat, amely már lényegesen túlmutat a 
pedagógusképzésen. A tárca a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen újonnan indított 
képzések keretében foglalkoztatott főállású, magyar nyelven oktató tanárok bérköltségének és 
azok járulékainak kifizetéséhez 25,0 millió forinttal járult hozzá. 

Az Eperjesi Egyetem Magyar Tanszékének működési kiadásaihoz, valamint részképzéseken, 
kiegészítő képzéseken, doktori képzésen való részvétel költségeihez a tárca 6,0 millió forinttal 
járult hozzá. 

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara 2006-ban alakult meg az 
Újvidéki Egyetem 14. karaként. A Kar a vajdasági magyar pedagógusképzés központjaként 
óvónőket és tanítókat képez, azonban erőteljes káder- és infrastrukturális tervek mellett készíti 
elő a további magyar nyelvű pedagógusképzések programját. Működésének és fejlesztésének 
elengedhetetlen feltétele a Magyarország által nyújtott anyagi támogatások, A tárca 2019. 
évben 10,0 millió forinttal járult hozzá az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző 
Kara működési kiadásaihoz. 

A Szabadkai Műszaki Szakfőiskola felújítási és beruházási költségeihez a tárca 10,0 millió 
forinttal járult hozzá.  

A csíkszeredai Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány az elmúlt években kifejtett 
tevékenységével az egységes Kárpát-medencei magyar oktatási tér szellemiségének térségi 
kiteljesedéséhez és megerősödéséhez törekedett hozzájárulni. Hiánypótló képzésekkel segítik 
a székelyföldi fiatalok szülőföldön való boldogulását. Többek között a Pro Agricultura 
Hargitae Universitas Alapítvány biztosít otthont a Szent István Egyetem kihelyezett képzései 
számára is. A tárca a 2019. évben 18,0 millió forinttal járult hozzá a Pro Agricultura Hargitae 
Universitas Alapítvány felújítási és működési költségeihez.  

A tárca 18,0 millió forint támogatást nyújtott a Szent István Egyetem zentai székhelyen kívüli, 
kihelyezett képzései működési költségeinek biztosítására. A képzési kínálat bővítése mellett 
nagy hangsúly kerül a szakmaiság fejlesztésére, melynek alapján a tárca további 7,0 millió 
forint forrást biztosított a Pro Scientia Naturae Alapítvány Agrárinnovációs Irodája otthonául 
szolgáló ingatlan működéséhez.  

A Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ felszereléséhez, berendezéséhez, 
működési költségeihez a Szekeres László Alapítvány részére a tárca 25,0 millió forintot 
biztosított. 

A Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ Oktatási Központ már 18 éve az erdélyi magyar 
felsőoktatás szerves része, a vállalati kapcsolatai révén pedig a székelyföldi 
gazdaságfejlesztés egyik fontos szereplője. Az elmúlt 15 év alatt öt magyarországi 
felsőoktatási intézmény képzéseit tette elérhetővé az erdélyi és székelyföldi fiatalok számára. 
A tárca 25,0 millió forinttal járult hozzá a Székelyudvarhelyért Alapítvány és a kihelyezett 
képzések 2019. évi működési költségeihez.  

2016. évben a zombori Magyar Polgári Kaszinó épületében magyar nyelven ápoló és 
betegellátás BA kihelyezett képzés indult. A kihelyezett képzés működési költségeinek 
biztosításához 2019. évben a tárca 5,0 millió forinttal járult hozzá.  

2019. évben 6,0 millió forintot biztosított a tárca Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem részére oktatási tevékenységét segítő eszközök, tárgyak beszerzéséhez.  

2827



A Babes-Bolyai Tudományegyetem szakmai igényéhez történt hozzájárulás érdekében, a 
Bolyai Társaság vendégtanár programjának megvalósítására összesen 1,0 millió forintot 
biztosított a tárca. 

A vajdasági Óbecsén a tárca a Than Emlékház további támogatásával kívánt hozzájárulni a 
térség ifjúságának tudományos érdeklődéséhez és képességeinek fejlesztéséhez, amelyre a 
2019. évben összesen 5,0 millió forint támogatás került biztosításra. 

Kiemelkedő fontosságú a határon túli magyar értelmiségi elitképzést elősegítő, határon túli 
szakkollégiumok támogatása, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Szakkollégium diákjainak és 
tutorainak ösztöndíjazásához a tárca 7,0 millió forinttal járult hozzá.  

A tárca a fenntartó Pro Collegio Posoniensi Alapítvány támogatásával 5,0 millió forinttal 
járult hozzá a Pozsonyi Magyar Szakkollégium működési kiadásaihoz. 

A határon túli hallgatók támogatását szolgáló ösztöndíj pályázatok lebonyolítására, az ezzel, 
és a magyarországi felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos folyamatos 
információszolgáltatás biztosítására a GENIUS Jótékonysági Alapítvány, a Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közössége, a Jedinstvo Madarske Manjine - Concordia Minoritatis 
Hungaricae és a Protestáns Teológiai Intézet határon túli információs irodák összesen 
31,8 millió forint támogatásban részesültek.  

A tárca felvidéki TéKa hallgatói szervezetek működési kiadásaihoz, hallgatói önkormányzati 
tevékenységének, programjainak költségeihez 2019. évben 2,0 millió forinttal, a kárpátaljai 
Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége kiadásaihoz 2,0 millió forinttal, az 
erdélyi hallgatói szervezetek (Sapientia Hallgatói Önkormányzat Kolozsvár, Partiumi 
Ifjúságért és Hallgatókért Egyesület) költségeihez összesen 2,5 millió forinttal, valamint a 
délvidéki Vajdasági Magyar Diákszövetség részére 3,5 millió forinttal és a Vajdasági Magyar 
Doktoranduszok és Kutatók Szervezete tevékenységéhez 2,0 millió forinttal járult hozzá. 

A tárca 4,0 millió forinttal járult hozzá a Sapientia Hungariae Alapítvány határon túli 
felsőoktatási tehetséggondozó tevékenységének költségeihez. 

A tárca a Caritas Szabadka szervezetet bízta meg a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola hallgatói 
részére nyelvtanfolyamok szervezésével, amelynek költségeihez 4,0 millió forinttal járult 
hozzá.  

A Selye János Egyetem népszerűsítését, oktatási tevékenységét támogató programok 
költségeihez az általa létrehozott PRO SELYE UNIVERZITAS n.o. közhasznú alap 
támogatásával a tárca 9,0 millió forinttal járult hozzá. 

A külhoni magyar felsőoktatás fejlesztését és a magyar oktatók elhelyezését szolgáló 
ingatlanokkal kapcsolatos beruházásokhoz szükséges támogatás biztosításáról szóló 
1796/2018. (XII. 21.) Korm. határozat alapján 2019. évben a tárca a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem részére 5,0 millió forintot, a Partiumi Keresztény Egyetem részére 
332,0 millió forintot, a Pro Scientia Naturae Alapítvány részére 240,0 millió forintot, a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola részére pedig 211,5 millió forintot biztosított. 

A fennmaradó 92,1 millió forint további határon túli kedvezményezettek részére került 
folyósításra. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre 3,1 millió forint nem terhelt maradvány került 
kimutatásra. 
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20.67.08. Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   1 271,8 880,0 880,0 743,2 738,3 58,1% 99,3% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

  319,2 319,2         

Bevétel   4,7     175,7 175,7 3738,3% 100,0% 

Támogatás   1 035,1 880,0 880,0 459,9 459,9 44,4% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  339,6     107,6 107,6 31,7% 100,0% 

 

Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 880,0   880,0 319,2 - 
Módosítások jogcímenként         - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány 107,6 107,6     - 
- Többletbevétel 175,7 175,7     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel -764,5   -764,5 -319,2 - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel 344,4   344,4   - 
2019. évi módosított előirányzat 743,2 283,3 459,9 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 880,0   880,0 
Módosítások kedvezményezettenként       
- más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -764,5   -764,5 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 175,7 175,7   
- maradvány előirányzatosítás 107,6 107,6   
- saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatától, intézményétől 344,4   344,4 
2019. évi módosított előirányzat 743,2 283,3 459,9 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- saját intézmény (1 darab) 42,8   42,8 
- más fejezet intézménye 57,2   57,2 
- alapítvány 163,2   163,2 
- közalapítvány 288,0   288,0 
  egyéb - egyesület, civil szervezet, köztestület, testület 172,1   172,1 
  egyéb - határon túli intézmények, intézetek 15,0   15,0 
Összes kifizetés 738,3 0,0 738,3 

 

A Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok fejezeti kezelésű előirányzaton 
megtervezett eredeti kiadási és támogatási előirányzat 880,0 millió forint volt. 

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
138/2019. (VI. 13.) rendelete alapján 2019. június 14-től az ösztöndíjprogram működtetéséért 
a külpolitikáért felelős miniszter felel, így a program végrehajtása átkerült a KKM fejezethez, 
amelynek alapján 764,5 millió forint előirányzat került átadásra a KKM igazgatása javára. 

Pénzügyminisztérium engedélye alapján, illetve egyéb fejezeten belüli átcsoportosítás 
keretében az előirányzat 346,2 millió forinttal növekedett, valamint 1,8 millió forint kincstári 
díj és tranzakciós illeték került átcsoportosításra más fejezeti kezelésű előirányzatra. 

A 2018. évi maradvány előirányzatosítását követően 107,6 millió forinttal, valamint a 2019. 
évben keletkezett többletbevétel előirányzatosításával 175,7 millió forinttal emelkedett az 
előirányzat. 

Az előirányzat módosításokat követően 743,2 millió forintra módosult az előirányzat összege. 

A támogatások biztosítása egyedi döntés alapján történt. 

A 2019. évben a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítvány részére nyújtott támogatás 52,6 millió 
forint volt, amely a francia vendégtanárok hazai köz- és felsőoktatási intézményekben történő 
foglalkoztatásának költségeit, az ún. pedagógiai programok kiadásait finanszírozta, valamint 
hozzájárult az alapítvány működési költségeihez. 

A tárca 2019. évben 50,0 millió forint összegű támogatást biztosított az Osztrák – Magyar 
Tudományos és Oktatási Kooperációs Akció Alapítvány alapító okirat szerinti feladatainak 
megvalósítása során felmerülő költségeire. 

A tárca 2019. évben 50,0 millió forint összegű támogatást biztosított a Magyar-Amerikai 
Fulbright Alapítvány részére a partnerország részvételével és társfinanszírozásával, az 
alapítvány alapító okiratának II. cikkében foglalt oktatási, képzési, kutatási csereprogramok és 
együttműködések megvalósításához. 

A Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány részére a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradvány keretében 7,6 millió forint, valamint bevétel keretében 1,4 millió forint került 
biztosításra. További 100,0 millió forint 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradvány 
került kifizetésre. 

Az Emlékezet és Szolidaritás Európai Hálózata az éves támogatói okirat alapján 15,0 millió 
forint összegű támogatásban részesült. 
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Az egykori (MÖB) államközi ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatait a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogram hatásfokának növeléséről és az egységes magyar felsőoktatási mobilitási 
ösztöndíj-politika kialakításáról, valamint a Tempus Közalapítvány alapító okiratának 
módosításáról szóló 1196/2015 (III. 31.) Korm. határozat értelmében 2015. április 15-i 
hatállyal a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: TKA) látja el. 

A kétoldalú államközi ösztöndíjak (többek között a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj, a Bécsi 
Collegium Hungaricum és a Német Felsőoktatási Csereszolgálat (DAAD) programjai) 2019. 
évi költségeinek, illetve a TKA működési költségeinek fedezetére 288,0 millió forint állt 
rendelkezésre.  

Bevétel terhére további 173,7 millió forint került kifizetésre, melyből 1,6 millió forint 
támogatásban a Magyarországi Francia Intézet, 172,1 millió forint támogatásban a HÖOK 
részesült a megkötött támogatói okiratok alapján. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre 4,9 millió forint nem terhelt maradvány került 
kimutatásra. 

 

20.67.09. Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   398,9 687,3 687,3 427,0 425,0 106,5% 99,5% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel   13,4     1,9 1,9 14,2% 100,0% 

Támogatás   396,7 687,3 687,3 411,7 411,7 103,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

  2,2     13,4 13,4 609,1% 100,0% 

 
Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 687,3   687,3   - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány 13,4 13,4     - 
- Többletbevétel 1,9 1,9     - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -275,6   -275,6   - 
2019. évi módosított előirányzat 427,0 15,3 411,7 0,0 - 
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Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 
Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 687,3   687,3 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = működésre -3,0   -3,0 
  = meghatározott feladatra 15,0   15,0 
  = saját fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -287,6   -287,6 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- bevétel előirányzatosítás 1,9 1,9   
- maradvány előirányzatosítás 13,4 13,4   
2019. évi módosított előirányzat 427,0 15,3 411,7 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- közalapítvány 419,1   419,1 
  egyéb - Központi Maradványelszámolási Alap;  5,9   5,9 
Összes kifizetés 425,0 0,0 425,0 

 

Az Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok előirányzaton megtervezett 
eredeti kiadási és támogatási előirányzat 687,3 millió forint volt, amely az év során a 
visszafizetéséből keletkező 1,9 millió forint többletbevétel előirányzatosítását, az előző évi 
13,4 millió forint maradványát, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok közötti 275,6 millió 
forint átcsoportosítást követően 427,0 millió forintra módosult.  

Az előirányzaton 287,6 millió forint megtakarítás keletkezett, amely a Stipendium 
Hungaricumról szóló 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok 
végrehajtásával összefüggésben került felhasználásra, és ennek megfelelően a Nemzetközi 
kétoldalú oktatási és képzési programok fejezeti kezelésű előirányzatra került 
átcsoportosításra. 

A Stipendium Hungaricum Ösztöndíj Program keretében fejezeten belüli átcsoportosítással 
15,0 millió forint került biztosításra. Az előirányzat biztosította a nemzetközi, európai uniós 
tagságból eredő oktatási és képzési programok koordinálását. A főbb programok közül 
kiemelendő az EU Erasmus+ programja, amely 2014. január 1-jével indult, és felöleli az 
oktatás, képzés, ifjúság és sport területét. 

Az előirányzatot terhelő 3,0 millió forintos kincstári díj és tranzakciós illeték fedezete 
fejezeten belüli átcsoportosítással került más fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosításra. 

A decentralizált pályázati kereteket az egyes tagállamokban létrehozott nemzeti irodák 
kezelik. A magyar kormány által 1996. évben alapított TKA a minisztérium felügyelete alatt 
működő közhasznú szervezet. A TKA a tárca által kijelölt nemzeti irodaként végzi az Európai 
Bizottság Erasmus+ programja decentralizált részének pályáztatását az oktatás területén, 
melyre 217,5 millió forint került biztosításra. Ellátja a közép-európai felsőoktatási 
csereprogram (CEEPUS) koordinációját, melyre 104,5 millió forint került biztosításra. A 
TKA részére 89,7 millió forint került biztosításra további nemzetközi és felsőoktatási 
programok (Campus Mundi, EHEA, ECVET nemzeti hozzájárulás, EGT 
utókövetés/előkészítés, STAIRS, INNLAC, Európai Nyelvi Díj pályázat, Eurodesk hálózat 
nemzeti hozzájárulás, Transnational Cooperation Activities Resource Center(Salto), Európa a 
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Polgárokért nemzeti hozzájárulás, Europass nemzeti hozzájárulás, Transnational Cooperation 
Activities nemzeti hozzájárulás) feladatainak ellátására. A 2019. évben a jelzett szakmai 
feladatok ellátására mindösszesen 411,7 millió forint támogatás került biztosítására a TKA 
részére egyedi döntés keretében. 

Az előirányzaton keletkezett 13,4 millió forint előző évek maradványából 5,9 millió forint 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány befizetésre került a Központi 
Maradványelszámolási Alapba, a fennmaradó 7,5 millió forint kifizetésre került. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre 2,0 millió forint nem terhelt maradvány került 
kimutatásra. 

 

20.67.11. MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás     3 524,1 3 524,1         

  
ebből:  személyi 
juttatás 

  165,3 165,3         

Bevétel                 

Támogatás     3 524,1 3 524,1         

Költségvetési 
maradvány 

                

 
Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 524,1   3 524,1 165,3 - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel -3 524,1   -3 524,1 -165,3 - 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 3 524,1   3 524,1 
Módosítások kedvezményezettenként       
- saját intézménynek       
  = meghatározott feladatra -3 524,1   -3 524,1 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 
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Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
Összes kifizetés 0,0 0,0 0,0 

 

A MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása előirányzat eredeti kiadási 
és támogatási előirányzata 3524,1 millió forint volt.  

A jogcímcsoport terhére 3524,1 millió forint került biztosításra a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem részére. 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark 
kialakítása állami beruházás egyes kérdéseiről szóló 1438/2014. (VII. 31.) Korm. határozat 
alapján az intézménynek a beruházást 2014 és 2018 között kell megvalósítania. A program 
célja olyan tudáscentrumok kialakítása, amelyek integrálják a különböző tudásokat elméleti és 
gyakorlati síkon, feltárják a tudomány, a művészeti és a technológia határterületein az új 
alkalmazások lehetőségeit. Ezzel olyan gazdasági potenciált generálnak, amely közvetlenül is 
érezteti hatását a kreatív ipar működésére. 

A Technológiai parkban három épület kap helyet: a Műhelyház, a Műteremház és a Médiaház. 
A Műhelyházban a professzionális alaptevékenységek kapnak helyet, a Műteremházban a 
kísérleti és manuális tevékenységek helyezkednek el. A Médiaház a digitális tevékenységek 
otthona lesz. A beruházás tervezett ütemezés szerint alakul. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton 2019. évre nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány nem került kimutatásra. 

 

20.67.12. Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása 

 
Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás         43,8 43,8   100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás         43,8 43,8   100,0% 

Költségvetési 
maradvány 
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Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         - 
Módosítások jogcímenként          - 
- Korm. hatáskörben 43,8   43,8   - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 43,8 0,0 43,8 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat       
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként       
- Korm. hatáskörben 43,8   43,8 
2019. évi módosított előirányzat 43,8 0,0 43,8 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       
- önkormányzat/vagy intézménye 43,8   43,8 
Összes kifizetés 43,8 0,0 43,8 

 

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása előirányzatnak eredeti előirányzata 
nem volt. Kormányzati hatáskörben a Központi Maradványelszámolási Alapból történő 
előirányzat-átcsoportosításról, fejezetek közötti átcsoportosításról, valamint egyes 
kormányhatározatok módosításáról szóló 1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozattal 43,8 millió 
forint került biztosításra az előirányzat javára, Mórahalom Városi Önkormányzat részére a 
Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról szóló 1264/2019. (V. 7.) Korm. 
határozat alapján a Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásával kapcsolatos 
feladatok támogatása érdekében. 

Fentiekre tekintettel a módosított előirányzat 43,8 millió forint volt. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány nem került kimutatásra. 
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20.67.13. Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 

Előirányzatok teljesítésének levezetése 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás   184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 100,0% 100,0% 

  
ebből:  személyi 
juttatás 

              

Bevétel                 

Támogatás   184,3 184,3 184,3 184,3 184,3 100,0% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

                

 
Előirányzat-módosítások levezetése millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 184,3   184,3   - 
Módosítások jogcímenként *         - 
- Korm. hatáskörben         - 
- Költségvetési -maradvány         - 
- Többletbevétel         - 
- Fejezetek közötti előirányzat átadás-átvétel         - 
- Fejezeten belüli előirányzat átadás-átvétel         - 
2019. évi módosított előirányzat 184,3 0,0 184,3 0,0 - 
 
Előirányzat-módosítások levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 184,3   184,3 
2019. évi módosított előirányzat 184,3 0,0 184,3 
 
Előirányzatok teljesítésének levezetése kedvezményezettenként millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre meghatározott 
feladatra 

Kedvezményezettek köre és száma       
- közalapítvány 184,3   184,3 
Összes kifizetés 184,3 0,0 184,3 

 

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért előirányzat eredeti kiadási és 
támogatási előirányzata 184,3 millió forint volt, amely a 2019. év során nem módosult. 

Az előirányzat támogatást nyújt a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért, és 
az általa fenntartott Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem működéséhez. 

Az előirányzat 184,3 milliós támogatási kerete a Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért részére került biztosításra. A Közalapítvány nemzetközi együttműködési 
megállapodás alapján jött létre és működik. Fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német 
Nyelvű Egyetemnek. A támogatás hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közötti 
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kapcsolat fejlesztéséhez, mélyítéséhez. A támogatás a Közalapítvány a Budapesti Német 
Nyelvű Egyetemért és a fenntartásában működő Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű 
Egyetem működéséhez biztosít forrást. 

A fejezeti kezelésű előirányzaton a 2019. évre nem terhelt, illetve kötelezettségvállalással 
terhelt maradvány nem került kimutatásra. 
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VII.  Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása 

 

21 KÖZPONTI KEZELÉS Ű ELŐIRÁNYZATOK  

21.1. Közszolgáltatások ellentételezése 

21.1.1. Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése 

21.1.1.1. A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti előirányzata 98 113,0 millió forint volt. 

A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény szerint az állam nevében a 
közlekedésért felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – 
szerződésben kötelezettséget vállal az országos jelentőségű vasútvonalakat tartalmazó vasúti 
pályahálózat működtetését végző vasúti társaság pályahálózat működtetésével kapcsolatban 
felmerült, továbbá a hálózat-hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaság egyéb üzleti 
tevékenységéből nem fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítésére, ennek forrását 
tartalmazza az előirányzat. 

Az előirányzat terhére 2019. évben 98 113,0 millió forint került kifizetésre a MÁV Zrt. 
(91 308,0 millió forint) és a GYSEV Zrt. (6805,0 millió forint) részére. 

 

21.1.1.2. Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

A vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségek megtérítésének jogszabályi alapját az 1370/2007/EK rendelet, 
valamint a 14/2001 EK irányelv képezi.  

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény szerint a lakosság helyközi 
vasúti személyszállítási közszolgáltatásokkal történő ellátása, a szolgáltatás feltételeinek 
biztosítása a magyar állam feladata, amelyet a MÁV-START Zrt.-vel, ill. a GYSEV Zrt.-vel, 
mint vasúti személyszállítási tevékenységet végző társasággal kötött közszolgáltatási 
szerződés alapján lát el. Az előirányzat a nevezett szolgáltatók és a Magyar Állam között 
létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási feladatok ellátásának 
fedezetét szolgálta. 

A helyközi személyszállítási költségtérítés társaságok között felosztott összegét a 
közszolgáltatási szerződések záradékai tartalmazzák. 

A 2019. évi törvény szerinti előirányzat összege 168 372,1 millió forint. 

2019. évben a MÁV-START Zrt. részére 156 854,3 millió forint összegű, a GYSEV Zrt. 
részére 11 517,8 millió forint összegű előirányzatot biztosított a költségvetés, amely teljes 
egészében felhasználásra került. 

A költségtérítések a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) útján kerültek a 
szolgáltatók részére kifizetésre. 
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21.1.1.3. Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. §-ának értelmében a 
helyközi közlekedésben az állam feladata a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés 
biztosítása, amelyet az autóbusszal személyszállítási tevékenységet végző társaságokkal kötött 
közszolgáltatási szerződés alapján lát el. Az előirányzat a 6 regionális közlekedési központ (a 
jogelőd 23 Volán társaság), a Volánbusz Zrt., a 4 autóbuszos magánfuvarozó társaság és a 
Magyar Állam között létrejött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közszolgáltatási 
feladatok ellátását szolgálta. 

Az autóbusszal végzett helyközi személyszállítási közszolgáltatás költségtérítésére szolgáló 
előirányzat 2019. évben 65 300,3 millió forint, a korábbi év elszámolása eredményeként 
módosított előirányzat 97 167,5 millió forint volt, amely teljes egészében felhasználásra 
került. 

A költségtérítések a NAV útján kerültek a szolgáltatók részére kifizetésre. 

 

21.1.1.4. Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása 

A személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem 
fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az 
államnak meg kell térítenie. 

2019. évben a 4747,5 millió forint összegű eredeti előirányzat – a korábbi év elszámolása 
eredményeként – 19 586,5 millió forintra módosult, amely teljes egészében felhasználásra 
került. 

 

21.1.1.6. Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése 

Az előirányzat célja a budapesti elővárosi közösségi közlekedés működtetését végző 
társaságok (MÁV-HÉV Zrt., VOLÁNBUSZ Zrt.) részére a fővárosi elővárosi közlekedés 
bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése, közszolgáltatási szerződés 
alapján. 2016. év óta a korábban a BKV Zrt. által üzemeltett, budapesti elővárosi vasúti 
személyszállítást ellátó HÉV-vonalakat és egyes – a korábban a BKK Zrt. megrendelése 
alapján – városhatáron túlnyúló szolgáltatást ellátó buszvonalakat magába foglaló elővárosi 
közlekedés állami megrendelői feladat. 

A Kvtv.-ben az elővárosi közösségi közlekedés támogatására 12 997,3 millió forint  állt 
rendelkezésre a költségvetésben a költségtérítési igény finanszírozására. 

A költségtérítések a NAV útján kerültek a Záradékkal megegyező ütemezettséggel és értékkel 
a szolgáltatók részére kifizetésre. 

 

21.3. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

21.3.1. Tőkeemelés 

A zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósítási 
részleteiről a járműipari tesztpálya létrehozásáról szóló 1292/2016 (VI. 13.) Korm. határozat 
és a járműipari tesztpálya kialakításával kapcsolatos egyes intézkedésekről szóló 1319/2016 
(VII. 1.) Korm. határozat rendelkezik. Ezekkel összhangban jött létre az Autóipari Próbapálya 
Zala Kft., mint projektcég a zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósítására és 
üzemeltetésére. Feladata a pálya tervezésének menedzselése, a beruházás megvalósítása, a 
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kapcsolódó járműipari és mérnöki tudásháttér felépítése, valamint a tesztpálya versenyképes 
működtetésének megalapozása, a piaci (ügyfél) egyeztetések elindítása. 2016. november 4-én 
került aláírásra a Nemzetgazdasági Minisztérium és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közötti 
együttműködési megállapodás, melynek értelmében a város biztosította a fejlesztéshez 
szükséges mintegy 250 hektáros területet, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
forrásokból megvalósítja a közművesítést, a kormányzat pedig biztosítja a fejlesztés forrását. 

Az előirányzat 2019. évben eredeti előirányzattal nem rendelkezett. A projekt 1. fázisának 
megvalósítása akadálytalanul haladt, egyes területeken a tőkeemelésnek köszönhetően az 
eredeti tervekhez képest nagyobb előrehaladást sikerült elérni. Kulcsfontosságú a tesztpálya 
projekt maximális sebességgel történő véghezvitele, mielőbbi üzembe helyezése, az összes 
korlátozó és akadályozó műszaki-infrastrukturális tényező elhárítása. A projekt folytatása és 
folyamatossága szükségessé tette a további források projekthez rendelését. 

A járműipari tesztpálya-projekt második szakaszának megvalósításához szükséges 
forrásbiztosításról szóló 1677/2018. (XII. 13.) Korm. határozat 2. pont a) pontjában 
előírtaknak megfelelően a 1057/2019. (II. 22.) Korm. határozat alapján 8500,0 millió forint 
került biztosításra, melynek eredményeképpen sor került a tőkeemelés végrehajtására 2019. 
évben. A biztosított forrásból a projekt 2. szakaszának részeként közművek továbbépítése, 
épületek elmarad részeinek elkészítése, belső utak építése, technológia eszközbeszerzések és 
további tesztpálya elemek építése kezdődött meg, illetve került elvégzésre. 

 

21.3.2 Koncessziós bevételek 

21.3.2.1. Bányakoncessziós díj 

A bevételi előirányzat 1500,0 millió forint összeggel került tervezésre. A 2018. évben kiírt 
bányászati koncessziós pályázatokból 2019. évben 1399,3 millió forint koncessziós díjbevétel 
származott, így a bevételi cél 93,3%-a teljesült. 

A 2018. évben lefolytatott bányászati koncessziós pályázatok tapasztalata, hogy az alacsony 
szénhidrogén árak miatt csökkent a pályázói érdeklődés, amely azt eredményezte, hogy a 
nyertesek által vállalt összes koncessziós díj elmaradt a pályázatokban meghirdetett összes 
minimális koncessziós díjtól, ezért a koncessziós díjbevétel tervezéskor prognosztizálthoz 
képest díjbevétel-csökkenés következett be. 

A 2018. évihez (1921,4 millió forint) viszonyított 2019. évi koncessziós díjbevétel 27%-os 
csökkenésének fő oka, hogy a 2013. évben kiírt első koncessziós kör óta az irányadó Brent 
kőolaj ára a pályázat meghirdetésének időpontjára jelentősen csökkent. A nemzetközi 
piacokon kialakult alacsony szénhidrogén árak miatt az olaj- és gázipar vállalatai a kutatás-
termelésre fordított beruházási költségeiket számottevően csökkentették. 

 

21.3.3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek 

21.3.3.1. Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele 

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 192,4 millió forint volt, az éves 
bevétel 393,5 millió forintot tett ki, összesen 48 000 darab kibocsátási egység értékesítésével.  
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21.3.3.2. Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele 

Az előirányzat Kvtv. szerinti eredeti bevételi előirányzata 53 686,0 millió forint volt, az éves 
bevétel 73 783,7 millió forintot tett ki, összesen 9 282 500 darab kibocsátási egység 
értékesítésével.  

A légiközlekedési kibocsátási egységek és egyéb kibocsátási egységek értékesítése során a 
tervezettnél magasabb összegű bevétel keletkezett, amelynek oka elsősorban az ETS-en belüli 
tagállami kibocsátási egység kvóták tőzsdei árfolyamának alakulása volt. A 2018. évi 
átlagárat (~17 euró) a 2019. évi átlagár (~25 euró) jelentősen meghaladta. A folyamathoz 
hozzájárult a forint árfolyamának 2019. év során tapasztalt kisebb gyengülése is, amely az 
euróban történő értékesítés miatt forintban számolva magasabb bevételt eredményezett.  

 

21.3.4. Részesedésvásárlás 

A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról, 
valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat 
alapján került a 2019. évi címrend kiegészítésre a Részesedésvásárlás jogcímcsoporttal, 
valamint 11 000,0 millió forint biztosításáról is döntés született. Az előirányzatból a Magyar 
Állam javára történő, nemzetstratégiai szempontból kiemelt ÓAM ÓZDI ACÉLMŰVEK 
Korlátolt Felelősségű Társaság üzletrész vásárlása valósult meg.  

 

21.5. Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési 
kötelezettségeinek átvállalása 

A központosított előirányzat 2019. évi kiadási előirányzata 200,0 millió forint volt.  

Az előirányzat terhére 2019. évben pénzforgalmilag az előirányzat 90,7%-a, azaz 181,3 millió 
forint került kifizetésre.  

A 2019. évi pénzforgalmi teljesítés – alapvetően a NAV utalások elhúzódása miatt – a 2018. 
október-2019. szeptember havi BVH NKft. igénylések kifizetését tartalmazza. 

Az előirányzattal kapcsolatos szabályozás érdekében együttműködési megállapodás jött létre 
a BVH Kft. és az NFM között 2016. június 9-én, 2016. január 1-jétől határozatlan időre szóló 
hatállyal, mely havonkénti tételes elszámolást írt elő a BVH Kft. részére, mely elszámolások 
ITM általi ellenőrzését és kifizetés engedélyezését követően utófinanszírozással – a „Mecseki 
uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása” 
központi kezelésű előirányzat terhére – a NAV megtérít. 

Maradvány az előirányzat jellegénél fogva nem képződik. 
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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

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 1 927 329,2 1 852 642,0 -- 2 418 597,6542 044,8238 452,8252 121,11 852 642,0 2 885 260,7

1. Költségvetési szerv 956 640,3 785 602,9 -- 1 075 869,3542 044,859 470,758 305,6785 602,9 1 445 424,0

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

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

01/01  Személyi juttatások 402 498,1 354 330,4 -- 432 716,8128 669,36 176,89 257,1354 330,4 498 433,6

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 83 588,9 65 041,3 -- 85 141,430 242,41 042,61 733,765 041,3 98 060,0

01/03  Dologi kiadások 273 456,7 233 811,2 -- 318 508,2149 459,040 921,616 630,2233 811,2 440 822,0

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 284,6 35 763,1 -- 45 881,414 833,21 921,4554,935 763,1 53 072,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 45 210,5 32 448,7 -- 61 218,531 496,27 826,9--32 448,7 71 771,8

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

02/06  Beruházások 86 241,7 45 158,6 -- 111 763,8136 124,3148,528 187,845 158,6 209 619,2

02/07  Felújítások 22 941,2 18 941,6 -- 15 630,743 106,21 432,91 941,918 941,6 65 422,6

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 418,6 108,0 -- 5 008,58 114,2----108,0 8 222,2

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 615 829,0 717 308,9 -- 926 810,6--178 982,1127 609,3717 308,9 1 023 900,3

615 829,0 717 308,9 -- 926 810,6--178 982,1127 609,3717 308,9 1 023 900,3

3. Központi előirányzat 354 859,9 349 730,2 -- 415 917,7----66 206,2349 730,2 415 936,4

354 859,9 349 730,2 -- 415 917,7----66 206,2349 730,2 415 936,4

BEVÉTELEK 628 003,6 459 721,5 -- 598 129,8129 031,35 478,5--459 721,5 594 231,3

1. Költségvetési szerv 529 728,0 400 123,1 -- 511 298,8129 031,3-1 556,0--400 123,1 527 598,4

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 24 131,7 4 220,0 -- 11 254,5--7 034,5--4 220,0 11 254,5

3. Központi előirányzat 74 143,9 55 378,4 -- 75 576,5------55 378,4 55 378,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 618 872,9 -- -- 636 216,0413 013,5223 236,1---- 636 249,6

1. Költségvetési szerv 405 561,0 -- -- 413 013,5413 013,5------ 413 013,5

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 213 311,9 -- -- 223 202,5--223 236,1---- 223 236,1

TÁMOGATÁSOK 1 035 952,9 1 098 568,7 -- 1 294 221,8--9 738,2185 914,91 098 568,7 1 294 221,8

1. Költségvetési szerv 434 365,0 385 479,8 -- 504 812,1--61 026,758 305,6385 479,8 504 812,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 601 587,9 713 088,9 -- 789 409,7---51 288,5127 609,3713 088,9 789 409,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 79 136,0 -- -- 80 808,0-------- --

1. Költségvetési szerv 79 136,0 -- -- 80 808,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 636 216,2 -- -- -- -- -- -- -- 450 311,2
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 57 114,2 48 364,7 -- 66 192,824 114,62 915,34 693,648 364,7 80 088,2

1 Működési költségvetés 55 620,3 48 089,1 -- 64 041,822 555,82 933,04 093,348 089,1 77 671,2

 / 1 Személyi juttatások 14 369,2 10 737,6 -- 18 438,84 979,91 732,63 447,610 737,6 20 897,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 14 017,2 10 591,7 -- 17 432,7------10 591,7 19 165,7

Külső személyi juttatások 352,0 145,9 -- 1 006,1------145,9 1 732,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

3 058,6 1 952,2 -- 3 752,41 246,0455,3654,21 952,2 4 307,7

 / 3 Dologi kiadások 7 853,1 9 581,0 -- 13 501,210 061,0759,7-8,59 581,0 20 393,2

Készletbeszerzés 262,5 522,1 -- 52,5------522,1 337,2

Kommunikációs szolgáltatások 1 629,1 935,4 -- 4 872,7------935,4 5 165,6

Szolgáltatási kiadások 4 655,8 7 192,0 -- 5 714,0------7 192,0 10 495,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 330,3 396,4 -- 578,9------396,4 1 376,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 975,4 535,1 -- 2 283,1------535,1 3 018,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,3 0,3 -- 2,11,8----0,3 2,1

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 2,3 0,3 -- 2,1------0,3 2,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 30 337,1 25 818,0 -- 28 347,36 267,1-14,6--25 818,0 32 070,5

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 79,5-------- 79,5

Elvonások és befizetések 28 464,5 25 818,0 -- 23 878,0------25 818,0 27 601,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 872,6 -- -- 1 694,3-------- 1 694,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 695,5-------- 2 695,5

2 Felhalmozási költségvetés 1 493,9 275,6 -- 2 151,01 558,8-17,7600,3275,6 2 417,0

 / 6 Beruházások 1 266,9 241,6 -- 2 123,11 480,5-17,7600,3241,6 2 304,7

Immateriális javak beszerzése, létesítése 936,6 13,5 -- 1 055,1------13,5 1 091,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 53,7 -- -- ---------- 10,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 8,6 176,7 -- 147,3------176,7 240,8

Részesedések beszerzése -- -- -- 600,0-------- 600,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 268,0 51,4 -- 320,7------51,4 362,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 227,0 34,0 -- 27,978,3----34,0 112,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 163,4 -- -- 3,3-------- 3,3

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

63,6 34,0 -- 24,6------34,0 109,0

BEVÉTELEK 44 519,3 38 714,6 -- 39 080,04 696,7-3 704,5--38 714,6 39 706,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5 899,9 5 487,9 -- 4 270,74 092,9-4 683,5--5 487,9 4 897,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 899,9 5 487,9 -- 4 270,7------5 487,9 4 897,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 651,4 -- -- 50,550,5------ 50,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

651,4 -- -- 50,5-------- 50,5

3 Közhatalmi bevételek 37 271,5 32 904,4 -- 33 849,3--945,0--32 904,4 33 849,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 37 271,5 32 904,4 -- 33 849,3------32 904,4 33 849,4

4 Működési bevételek 347,5 281,3 -- 315,2--34,0--281,3 315,3

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 3,9 3,0 -- 3,3------3,0 3,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 110,6 84,2 -- 112,9------84,2 102,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 11,3 8,7 -- 4,8------8,7 4,8

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 17,9 5,4 -- 5,8------5,4 5,6

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 0,2 -- -- 0,2-------- --

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés -- -- -- 0,9-------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 203,6 180,0 -- 187,3------180,0 199,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 259,6 -- -- 495,7495,7------ 495,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 259,6 -- -- 495,7-------- 495,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 89,4 41,0 -- 98,657,6----41,0 98,6

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

89,4 41,0 -- 98,6------41,0 98,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21 591,3 -- -- 19 417,919 417,9------ 19 417,9

8 Maradvány igénybevétele 21 591,3 -- -- 19 417,919 417,9------ 19 417,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 21 591,3 -- -- 19 417,919 417,9------ 19 417,9

Maradvány igénybevétele 21 591,3 -- -- 19 417,919 417,9------ 19 417,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21 591,3 -- -- 19 417,9-------- 19 417,9

TÁMOGATÁSOK 10 421,5 9 650,1 -- 20 963,5--6 619,84 693,69 650,1 20 963,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 421,5 9 650,1 -- 20 963,5--6 619,84 693,69 650,1 20 963,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 421,5 9 650,1 -- 20 963,5--6 619,84 693,69 650,1 20 963,5

Központi, irányító szervi támogatás 10 421,5 9 650,1 -- 20 963,5--6 619,84 693,69 650,1 20 963,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 748,0 -- -- 1 695,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19 417,9 -- -- -- -- -- -- -- 13 268,6

Országos Atomenergia Hivatal ( 09138 Nukleáris üzemanyag-ellátás szakigazgatása )4

KIADÁSOK 5 005,2 5 053,5 -- 5 150,32 269,5-418,9222,45 053,5 7 126,5

1 Működési költségvetés 4 947,6 4 904,8 -- 4 985,82 128,2-420,9222,44 904,8 6 834,5

 / 1 Személyi juttatások 1 771,9 1 848,3 -- 2 045,1185,11,7187,01 848,3 2 222,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 763,5 1 838,3 -- 2 033,5------1 838,3 2 210,5

Külső személyi juttatások 8,4 10,0 -- 11,6------10,0 11,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

387,5 360,3 -- 416,864,6--35,4360,3 460,3

 / 3 Dologi kiadások 1 295,5 2 037,9 -- 1 426,81 439,6-422,6--2 037,9 3 054,9

Készletbeszerzés 15,1 16,0 -- 14,0------16,0 16,6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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

Kommunikációs szolgáltatások 67,5 68,0 -- 84,9------68,0 90,5

Szolgáltatási kiadások 872,3 1 447,9 -- 977,1------1 447,9 2 224,3

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 56,8 70,0 -- 41,9------70,0 64,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 283,8 436,0 -- 308,9------436,0 659,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 492,7 658,3 -- 1 097,1438,9----658,3 1 097,2

Nemzetközi kötelezettségek 287,3 289,5 -- 338,8------289,5 338,9

Elvonások és befizetések 1 205,4 368,8 -- 758,3------368,8 758,3

2 Felhalmozási költségvetés 57,6 148,7 -- 164,5141,32,0--148,7 292,0

 / 6 Beruházások 57,6 148,7 -- 164,5141,32,0--148,7 292,0

Immateriális javak beszerzése, létesítése 33,9 7,0 -- 28,4------7,0 31,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 3,4 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,3 56,1 -- 69,8------56,1 116,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 5,0 54,0 -- 31,3------54,0 79,5

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,0 31,6 -- 35,0------31,6 65,3

BEVÉTELEK 2 665,3 2 651,9 -- 2 659,729,3-21,5--2 651,9 2 659,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,5 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

3 Közhatalmi bevételek 2 626,3 2 648,7 -- 2 620,5---28,2--2 648,7 2 620,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 626,3 2 648,7 -- 2 620,5------2 648,7 2 620,5

4 Működési bevételek 7,2 3,2 -- 7,9--4,7--3,2 7,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 7,1 3,2 -- 7,9------3,2 7,9

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,0-------- 2,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök 25,6 -- -- 29,329,3------ 29,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 25,6 -- -- 29,3-------- 29,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 5,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 494,3 -- -- 2 240,22 240,2------ 2 240,2

8 Maradvány igénybevétele 2 494,3 -- -- 2 240,22 240,2------ 2 240,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 494,3 -- -- 2 240,22 240,2------ 2 240,2

Maradvány igénybevétele 2 494,3 -- -- 2 240,22 240,2------ 2 240,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 494,3 -- -- 2 240,2-------- 2 240,2

TÁMOGATÁSOK 2 085,8 2 401,6 -- 2 226,6---397,4222,42 401,6 2 226,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 085,8 2 401,6 -- 2 226,6---397,4222,42 401,6 2 226,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 085,8 2 401,6 -- 2 226,6---397,4222,42 401,6 2 226,6

Központi, irányító szervi támogatás 2 085,8 2 401,6 -- 2 226,6---397,4222,42 401,6 2 226,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 171,0 -- -- 176,0-------- --
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 240,2 -- -- -- -- -- -- -- 1 976,2

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat ( 11108 Bányászat szakigazgatása )5

KIADÁSOK 3 294,1 2 627,9 -- 3 867,61 452,1711,060,82 627,9 4 851,8

1 Működési költségvetés 3 232,4 2 602,2 -- 3 253,7798,1678,060,82 602,2 4 139,1

 / 1 Személyi juttatások 1 207,5 964,2 -- 1 161,7543,0195,451,3964,2 1 753,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 179,8 958,7 -- 1 129,3------958,7 1 721,5

Külső személyi juttatások 27,7 5,5 -- 32,4------5,5 32,4

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

241,7 189,8 -- 238,6116,734,19,5189,8 350,1

 / 3 Dologi kiadások 792,9 737,9 -- 949,6126,2228,4--737,9 1 092,5

Készletbeszerzés 45,8 35,0 -- 49,3------35,0 49,2

Kommunikációs szolgáltatások 69,6 68,0 -- 101,6------68,0 101,6

Szolgáltatási kiadások 441,7 422,9 -- 548,2------422,9 608,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 23,3 18,0 -- 23,9------18,0 28,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 212,5 194,0 -- 226,6------194,0 305,0

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- -- -- 114,3--114,3---- 114,3

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- -- -- 114,3-------- 114,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 990,3 710,3 -- 789,512,2105,8--710,3 828,3

Nemzetközi kötelezettségek 1,5 3,7 -- 1,5------3,7 1,6

Elvonások és befizetések 513,1 303,5 -- 276,2------303,5 276,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 411,0 343,1 -- 511,8------343,1 550,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 64,7 60,0 -- --------60,0 --

2 Felhalmozási költségvetés 61,7 25,7 -- 613,9654,033,0--25,7 712,7

 / 6 Beruházások 47,1 25,7 -- 536,0478,233,0--25,7 536,9

Immateriális javak beszerzése, létesítése 15,7 10,0 -- 28,0------10,0 28,0

Ingatlanok beszerzése, létesítése 1,2 -- -- 2,2-------- 2,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 6,9 8,0 -- 129,0------8,0 129,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 13,8 2,2 -- 265,7------2,2 265,7

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 9,5 5,5 -- 111,1------5,5 111,2

 / 7 Felújítások 14,6 -- -- 77,9144,3------ 144,3

Ingatlanok felújítása 11,5 -- -- 51,4-------- 103,7

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 9,9-------- 9,9

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 3,1 -- -- 16,6-------- 30,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- --31,5------ 31,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- ---------- 31,5

BEVÉTELEK 2 699,1 2 087,0 -- 2 638,495,0493,0--2 087,0 2 675,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 274,2 -- -- 65,530,2------ 30,2
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 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 35,2-------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

274,2 -- -- 30,3-------- 30,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

3 Közhatalmi bevételek 1 950,0 1 737,0 -- 2 243,4--493,0--1 737,0 2 230,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 1 950,0 1 737,0 -- 2 243,4------1 737,0 2 230,0

4 Működési bevételek 388,4 350,0 -- 261,8------350,0 350,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 0,1 -- -- 0,3-------- 0,2

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 226,1 216,0 -- 132,0------216,0 200,6

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,8 10,0 -- 0,4------10,0 10,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 84,9 64,0 -- 54,3------64,0 63,9

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5,4 -- -- 7,0-------- 7,5

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,6 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 69,5 60,0 -- 67,8------60,0 67,8

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 0,2-------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 0,2-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 76,4 -- -- 64,864,8------ 64,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 76,4 -- -- 64,8-------- 64,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 9,2 -- -- 2,7-------- --

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

9,2 -- -- 2,7-------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 104,1 -- -- 1 357,11 357,1------ 1 357,1

8 Maradvány igénybevétele 1 104,1 -- -- 1 357,11 357,1------ 1 357,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 104,1 -- -- 1 357,11 357,1------ 1 357,1

Maradvány igénybevétele 1 104,1 -- -- 1 357,11 357,1------ 1 357,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 104,1 -- -- 1 357,1-------- 1 357,1

TÁMOGATÁSOK 848,0 540,9 -- 819,7--218,060,8540,9 819,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 848,0 540,9 -- 819,7--218,060,8540,9 819,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 848,0 540,9 -- 819,7--218,060,8540,9 819,7

Központi, irányító szervi támogatás 848,0 540,9 -- 819,7--218,060,8540,9 819,7

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 258,0 -- -- 150,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 357,1 -- -- -- -- -- -- -- 947,6

Nemzeti Akkreditáló Hatóság ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )6

KIADÁSOK 665,3 479,0 -- 1 348,61 021,8126,241,0479,0 1 668,0

1 Működési költségvetés 664,8 474,0 -- 815,7324,867,341,0474,0 907,1

 / 1 Személyi juttatások 301,7 243,9 -- 348,287,122,834,6243,9 388,4

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 188,9 179,5 -- 224,6------179,5 224,7
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Külső személyi juttatások 112,8 64,4 -- 123,6------64,4 163,7

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

62,1 46,2 -- 62,68,96,16,446,2 67,6

 / 3 Dologi kiadások 293,1 174,9 -- 357,7190,538,4--174,9 403,8

Készletbeszerzés 2,0 2,9 -- 2,8------2,9 2,8

Kommunikációs szolgáltatások 33,3 14,7 -- 32,0------14,7 36,5

Szolgáltatási kiadások 176,7 112,1 -- 222,0------112,1 255,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 20,6 21,2 -- 21,0------21,2 25,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 60,5 24,0 -- 79,9------24,0 84,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,9 9,0 -- 47,238,3----9,0 47,3

Nemzetközi kötelezettségek 7,9 9,0 -- 14,3------9,0 14,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 32,9-------- 32,9

2 Felhalmozási költségvetés 0,5 5,0 -- 532,9697,058,9--5,0 760,9

 / 6 Beruházások 0,5 5,0 -- 470,1642,250,9--5,0 698,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- -- -- 352,9-------- 524,5

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 2,0-------- 2,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- -- -- 2,4-------- 10,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 0,4 3,6 -- 12,9------3,6 12,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 0,1 1,4 -- 99,9------1,4 148,5

 / 7 Felújítások -- -- -- 18,610,68,0---- 18,6

Ingatlanok felújítása -- -- -- 14,6-------- 14,6

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó -- -- -- 4,0-------- 4,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 44,244,2------ 44,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 44,2-------- 44,2

BEVÉTELEK 810,8 281,4 -- 885,7547,057,3--281,4 885,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 314,1 -- -- 138,2138,2------ 138,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

314,1 -- -- 138,2-------- 138,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 153,4 -- -- 408,7408,8------ 408,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

153,4 -- -- 408,7-------- 408,8

3 Közhatalmi bevételek 320,3 280,1 -- 307,4--27,3--280,1 307,4

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 320,3 280,1 -- 307,4------280,1 307,4

4 Működési bevételek 23,0 1,3 -- 31,4--30,0--1,3 31,3

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 18,8 1,0 -- 24,6------1,0 24,5

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4,1 0,3 -- 4,6------0,3 4,6

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

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- 2,1-------- 2,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 97,9 -- -- 474,8474,8------ 474,8
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8 Maradvány igénybevétele 97,9 -- -- 474,8474,8------ 474,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 97,9 -- -- 474,8474,8------ 474,8

Maradvány igénybevétele 97,9 -- -- 474,8474,8------ 474,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 97,9 -- -- 474,8-------- 474,8

TÁMOGATÁSOK 231,3 197,6 -- 307,5--68,941,0197,6 307,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 231,3 197,6 -- 307,5--68,941,0197,6 307,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 231,3 197,6 -- 307,5--68,941,0197,6 307,5

Központi, irányító szervi támogatás 231,3 197,6 -- 307,5--68,941,0197,6 307,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 29,0 -- -- 26,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 474,7 -- -- -- -- -- -- -- 319,4

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal ( 04708 Oktatás szakigazgatása )7

KIADÁSOK 8 570,3 1 815,9 -- 20 001,430 183,613,0120,21 815,9 32 132,7

1 Működési költségvetés 8 390,6 1 671,2 -- 18 530,427 827,713,0120,21 671,2 29 632,1

 / 1 Személyi juttatások 2 075,3 1 049,5 -- 2 270,23 807,08,0101,21 049,5 4 965,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 878,3 1 049,5 -- 2 106,6------1 049,5 4 597,7

Külső személyi juttatások 197,0 -- -- 163,6-------- 368,0

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

450,2 213,8 -- 456,5685,51,419,0213,8 919,7

 / 3 Dologi kiadások 1 418,7 407,9 -- 3 732,06 478,23,6--407,9 6 889,7

Készletbeszerzés 50,8 28,3 -- 58,1------28,3 91,8

Kommunikációs szolgáltatások 356,9 53,4 -- 1 971,1------53,4 3 544,3

Szolgáltatási kiadások 693,1 243,7 -- 886,0------243,7 1 764,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 37,0 4,1 -- 49,4------4,1 235,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 280,9 78,4 -- 767,4------78,4 1 254,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 446,4 -- -- 12 071,716 857,0------ 16 857,0

Nemzetközi kötelezettségek 33,0 -- -- 102,4-------- 107,5

Elvonások és befizetések 3,9 -- -- 50,3-------- 150,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 146,4 -- -- 7 807,1-------- 7 817,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4 263,1 -- -- 4 111,9-------- 8 781,5

2 Felhalmozási költségvetés 179,7 144,7 -- 1 471,02 355,9----144,7 2 500,6

 / 6 Beruházások 156,2 144,7 -- 691,01 575,9----144,7 1 720,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 19,8 -- -- 257,2-------- 636,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2,6 -- -- 11,0-------- 85,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 67,3 -- -- 238,2-------- 664,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 33,3 113,9 -- 37,7------113,9 106,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 33,2 30,8 -- 146,9------30,8 228,2

 / 7 Felújítások 5,6 -- -- 31,431,4------ 31,4

Ingatlanok felújítása 4,4 -- -- 24,7-------- 24,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,2 -- -- 6,7-------- 6,7
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,9 -- -- 748,6748,6------ 748,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 17,9 -- -- 748,6-------- 748,6

BEVÉTELEK 2 193,8 311,0 -- 1 824,41 474,637,2--311,0 1 822,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 677,3 -- -- 1 378,11 378,1------ 1 378,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 677,3 -- -- 1 378,1-------- 1 378,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 93,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

93,8 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 15,5 -- -- 10,0--10,0---- 10,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 15,5 -- -- 10,0-------- 10,0

4 Működési bevételek 335,6 311,0 -- 339,8--27,2--311,0 338,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 37,6 39,0 -- 25,0------39,0 25,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 251,2 234,0 -- 209,6------234,0 208,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 9,6 -- -- 8,9-------- 8,9

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 11,3 10,0 -- 10,6------10,0 10,6

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése -- -- -- 8,4-------- 8,4

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 24,8 28,0 -- 77,3------28,0 77,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 71,6 -- -- 95,295,2------ 95,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 71,6 -- -- 95,2-------- 95,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,31,3------ 1,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,3-------- 1,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 33 358,9 -- -- 28 709,028 709,0------ 28 709,0

8 Maradvány igénybevétele 33 358,9 -- -- 28 709,028 709,0------ 28 709,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 33 358,9 -- -- 28 709,028 709,0------ 28 709,0

Maradvány igénybevétele 33 358,9 -- -- 28 709,028 709,0------ 28 709,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 33 358,9 -- -- 28 709,0-------- 28 709,0

TÁMOGATÁSOK 1 726,6 1 504,9 -- 1 600,9---24,2120,21 504,9 1 600,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 726,6 1 504,9 -- 1 600,9---24,2120,21 504,9 1 600,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 726,6 1 504,9 -- 1 600,9---24,2120,21 504,9 1 600,9

Központi, irányító szervi támogatás 1 726,6 1 504,9 -- 1 600,9---24,2120,21 504,9 1 600,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 307,0 -- -- 291,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 28 709,0 -- -- -- -- -- -- -- 12 132,9

Szakképzési Centrumok ( 04708 Oktatás szakigazgatása )8

KIADÁSOK 194 720,2 150 401,3 -- 201 700,792 064,4721,81 610,1150 401,3 244 797,6

1 Működési költségvetés 173 692,7 150 165,9 -- 182 574,943 821,4349,81 610,1150 165,9 195 947,2

 / 1 Személyi juttatások 108 922,5 103 750,1 -- 113 886,614 502,5-477,81 052,9103 750,1 118 827,7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 98 301,1 100 284,4 -- 108 124,4------100 284,4 112 132,2
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Külső személyi juttatások 10 621,4 3 465,7 -- 5 762,2------3 465,7 6 695,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

22 564,8 20 407,0 -- 22 369,22 975,9-144,1195,520 407,0 23 434,3

 / 3 Dologi kiadások 34 915,8 25 146,7 -- 37 899,818 159,7689,5361,725 146,7 44 357,6

Készletbeszerzés 5 449,3 4 085,8 -- 6 031,4------4 085,8 6 848,3

Kommunikációs szolgáltatások 640,7 621,2 -- 722,3------621,2 785,5

Szolgáltatási kiadások 21 515,8 15 230,5 -- 23 532,1------15 230,5 27 487,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 685,3 309,1 -- 674,0------309,1 1 028,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 6 624,7 4 900,1 -- 6 940,0------4 900,1 8 207,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 238,6 862,1 -- 4 711,34 735,0-9,8--862,1 5 587,3

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 2,5 0,3 -- 20,3------0,3 20,3

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 5 236,1 861,8 -- 4 691,0------861,8 5 567,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 051,0 -- -- 3 708,03 448,3292,0---- 3 740,3

Elvonások és befizetések 433,6 -- -- 1 072,0-------- 1 074,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

-- -- -- 12,0-------- 24,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1 616,7 -- -- 2 599,5-------- 2 617,1

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,7 -- -- 24,4-------- 24,4

2 Felhalmozási költségvetés 21 027,5 235,4 -- 19 125,848 243,0372,0--235,4 48 850,4

 / 6 Beruházások 8 922,2 187,8 -- 10 514,019 098,1178,9--187,8 19 464,8

Immateriális javak beszerzése, létesítése 163,4 2,5 -- 255,2------2,5 473,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 306,4 -- -- 327,8-------- 1 920,0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 448,3 54,4 -- 2 771,2------54,4 4 745,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 4 123,5 91,2 -- 4 971,4------91,2 8 254,2

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 880,6 39,7 -- 2 188,4------39,7 4 072,0

 / 7 Felújítások 11 902,1 47,6 -- 7 638,528 157,3193,1--47,6 28 398,0

Ingatlanok felújítása 9 353,4 34,0 -- 5 973,7------34,0 22 314,5

Informatikai eszközök felújítása 9,7 2,2 -- 2,0------2,2 2,0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 41,3 1,3 -- 59,7------1,3 59,7

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 2 497,7 10,1 -- 1 603,1------10,1 6 021,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 203,2 -- -- 973,3987,6------ 987,6

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

14,1 -- -- 5,1-------- 5,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 186,8 -- -- 968,2-------- 982,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,3 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 57 186,6 2 463,0 -- 54 836,450 365,21 885,1--2 463,0 54 713,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 33 226,3 -- -- 29 517,829 537,0-2,8---- 29 529,7

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

10,2 -- -- 8,4-------- 8,4
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

33 216,1 -- -- 29 509,4-------- 29 521,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 16 413,3 -- -- 19 185,819 186,4------ 19 186,4

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

27,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

16 385,5 -- -- 19 185,8-------- 19 186,4

3 Közhatalmi bevételek 4,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 4,8 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 6 334,1 2 463,0 -- 4 490,1--1 886,8--2 463,0 4 354,2

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 187,1 68,1 -- 133,2------68,1 150,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 4 939,3 1 847,9 -- 3 139,6------1 847,9 3 134,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 304,6 120,2 -- 312,2------120,2 252,2

 / 5 Ellátási díjak 268,8 194,2 -- 295,2------194,2 279,0

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 177,4 101,0 -- 175,2------101,0 156,3

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 0,4 0,3 -- 0,7------0,3 0,9

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 7,5 -- -- 20,6-------- 14,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 56,3 13,8 -- 52,5------13,8 45,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 392,7 117,5 -- 360,9------117,5 320,8

5 Felhalmozási bevételek -- -- -- 2,3--1,1---- 1,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése -- -- -- 2,3-------- 1,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 179,7 -- -- 1 597,91 599,4------ 1 599,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 179,7 -- -- 1 597,9-------- 1 599,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28,4 -- -- 42,542,4------ 42,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 28,4 -- -- 42,5-------- 42,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 34 087,1 -- -- 41 699,241 699,2------ 41 699,2

8 Maradvány igénybevétele 34 087,1 -- -- 41 699,241 699,2------ 41 699,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 34 087,1 -- -- 41 699,241 699,2------ 41 699,2

Maradvány igénybevétele 34 087,1 -- -- 41 699,241 699,2------ 41 699,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 34 087,0 -- -- 41 698,2-------- 41 698,2

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 1,0-------- 1,0

TÁMOGATÁSOK 145 145,7 147 938,3 -- 148 385,1---1 163,31 610,1147 938,3 148 385,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 145 145,7 147 938,3 -- 148 385,1---1 163,31 610,1147 938,3 148 385,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 145 145,7 147 938,3 -- 148 385,1---1 163,31 610,1147 938,3 148 385,1

Központi, irányító szervi támogatás 145 145,7 147 938,3 -- 148 385,1---1 163,31 610,1147 938,3 148 385,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 25 902,0 -- -- 26 654,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 41 699,2 -- -- -- -- -- -- -- 43 220,0

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )9

KIADÁSOK 4 465,1 3 758,6 -- 4 832,71 263,9536,1--3 758,6 5 558,6
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1 Működési költségvetés 4 013,4 3 535,0 -- 4 248,1711,4534,9--3 535,0 4 781,3

 / 1 Személyi juttatások 1 663,7 1 582,3 -- 2 046,7235,8554,2--1 582,3 2 372,3

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 617,8 1 471,4 -- 1 995,9------1 471,4 2 290,4

Külső személyi juttatások 45,9 110,9 -- 50,8------110,9 81,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

359,8 341,5 -- 470,0181,915,4--341,5 538,8

 / 3 Dologi kiadások 1 331,3 1 455,2 -- 1 464,0180,8-34,7--1 455,2 1 601,3

Készletbeszerzés 45,6 42,3 -- 48,5------42,3 55,1

Kommunikációs szolgáltatások 504,1 466,4 -- 501,7------466,4 541,1

Szolgáltatási kiadások 362,7 468,5 -- 485,0------468,5 524,1

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 155,4 148,0 -- 134,0------148,0 137,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 263,5 330,0 -- 294,8------330,0 343,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 658,6 156,0 -- 267,4112,9----156,0 268,9

Nemzetközi kötelezettségek 37,0 34,6 -- 39,9------34,6 40,1

Elvonások és befizetések 613,9 111,0 -- 218,8------111,0 218,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,7 10,4 -- 8,7------10,4 10,0

2 Felhalmozási költségvetés 451,7 223,6 -- 584,6552,51,2--223,6 777,3

 / 6 Beruházások 382,2 223,6 -- 539,1492,31,2--223,6 717,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése 85,2 105,1 -- 218,3------105,1 343,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése 38,7 -- -- 0,2-------- 0,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 89,4 13,2 -- 130,6------13,2 130,6

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 90,8 58,0 -- 75,7------58,0 90,8

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 78,1 47,3 -- 114,3------47,3 151,6

 / 7 Felújítások 69,5 -- -- 45,560,2------ 60,2

Ingatlanok felújítása 54,7 -- -- 35,8-------- 47,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 14,8 -- -- 9,7-------- 13,1

BEVÉTELEK 4 140,5 3 758,1 -- 4 303,39,1536,1--3 758,1 4 303,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7,7 -- -- 3,23,2------ 3,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7,7 -- -- 3,2-------- 3,2

3 Közhatalmi bevételek 3 858,0 3 513,7 -- 4 086,8--573,1--3 513,7 4 086,8

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 3 858,0 3 513,7 -- 4 086,8------3 513,7 4 086,8

4 Működési bevételek 228,1 209,3 -- 171,0---38,3--209,3 171,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1,1 1,6 -- 0,7------1,6 0,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 202,4 181,3 -- 146,4------181,3 146,4

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 7,9 9,5 -- 7,3------9,5 7,3

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 6,4 -- -- 0,9-------- 0,9

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 1,2 -- -- 0,5-------- 0,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 9,1 16,9 -- 15,2------16,9 15,2
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5 Felhalmozási bevételek 1,0 -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,0 -- -- 1,3-------- 1,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök 44,1 35,1 -- 39,94,8----35,1 39,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 44,1 35,1 -- 39,9------35,1 39,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,6 -- -- 1,11,1------ 1,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 578,7 -- -- 1 254,81 254,8------ 1 254,8

8 Maradvány igénybevétele 1 578,7 -- -- 1 254,81 254,8------ 1 254,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 578,7 -- -- 1 254,81 254,8------ 1 254,8

Maradvány igénybevétele 1 578,7 -- -- 1 254,81 254,8------ 1 254,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 578,7 -- -- 1 254,8-------- 1 254,8

TÁMOGATÁSOK 0,7 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,7 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,7 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

Központi, irányító szervi támogatás 0,7 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 210,0 -- -- 177,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 254,8 -- -- -- -- -- -- -- 725,9

Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei 
)

11

KIADÁSOK 21 053,5 5 613,8 -- 46 534,533 719,210 871,03 538,05 613,8 53 742,0

1 Működési költségvetés 14 126,8 5 604,1 -- 26 777,712 816,59 758,93 458,85 604,1 31 638,3

 / 1 Személyi juttatások 2 477,1 1 269,2 -- 3 136,32 788,1414,7296,21 269,2 4 768,2

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 2 437,2 1 262,2 -- 3 082,0------1 262,2 4 713,6

Külső személyi juttatások 39,9 7,0 -- 54,3------7,0 54,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

500,6 244,5 -- 606,2384,880,557,8244,5 767,6

 / 3 Dologi kiadások 11 004,7 4 089,7 -- 22 902,79 471,89 263,73 104,84 089,7 25 930,0

Készletbeszerzés 19,8 15,7 -- 83,3------15,7 86,6

Kommunikációs szolgáltatások 7 217,5 2 667,3 -- 16 187,6------2 667,3 16 731,1

Szolgáltatási kiadások 1 178,2 670,9 -- 1 614,8------670,9 3 250,8

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 344,6 3,9 -- 119,0------3,9 294,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2 244,6 731,9 -- 4 898,0------731,9 5 567,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 144,4 0,7 -- 132,5171,8----0,7 172,5

Nemzetközi kötelezettségek 27,5 0,7 -- 36,2------0,7 36,2

Elvonások és befizetések 28,6 -- -- 86,7-------- 86,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 88,3 -- -- 9,6-------- 49,6

2 Felhalmozási költségvetés 6 926,7 9,7 -- 19 756,820 902,71 112,179,29,7 22 103,7

 / 6 Beruházások 6 923,2 9,7 -- 19 737,020 883,01 112,179,29,7 22 084,0
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Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 257,5 2,3 -- 3 917,2------2,3 4 862,9

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- -- -- 195,3-------- 210,2

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 2 253,1 0,3 -- 5 386,9------0,3 6 024,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 940,7 5,0 -- 6 042,8------5,0 6 297,4

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 471,9 2,1 -- 4 194,8------2,1 4 688,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,5 -- -- 19,819,7------ 19,7

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

3,5 -- -- 19,8-------- 19,7

BEVÉTELEK 11 031,7 474,0 -- 9 362,88 415,9472,9--474,0 9 362,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 6 643,4 -- -- 1 475,11 475,2------ 1 475,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

6 643,4 -- -- 1 475,1-------- 1 475,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3 409,2 -- -- 6 700,66 700,6------ 6 700,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

3 409,2 -- -- 6 700,6-------- 6 700,6

4 Működési bevételek 912,7 474,0 -- 946,9--472,8--474,0 946,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 625,6 371,9 -- 736,4------371,9 736,3

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

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 168,5 102,1 -- 198,3------102,1 198,3

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 98,7 -- -- ---------- --

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5,5 -- -- 0,1-------- 0,1

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 3,5 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 10,8 -- -- 12,0-------- 12,0

5 Felhalmozási bevételek 1,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 1,9 -- -- 0,1-------- 0,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök 56,7 -- -- 238,0238,0------ 238,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 56,7 -- -- 238,0-------- 238,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7,8 -- -- 2,12,1------ 2,1

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

7,8 -- -- 2,1-------- 2,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20 328,2 -- -- 25 303,325 303,3------ 25 303,3

8 Maradvány igénybevétele 20 328,2 -- -- 25 303,325 303,3------ 25 303,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 20 328,2 -- -- 25 303,325 303,3------ 25 303,3

Maradvány igénybevétele 20 328,2 -- -- 25 303,325 303,3------ 25 303,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20 328,2 -- -- 25 303,3-------- 25 303,3

TÁMOGATÁSOK 14 997,0 5 139,8 -- 19 075,9--10 398,13 538,05 139,8 19 075,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 14 997,0 5 139,8 -- 19 075,9--10 398,13 538,05 139,8 19 075,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 14 997,0 5 139,8 -- 19 075,9--10 398,13 538,05 139,8 19 075,9

Központi, irányító szervi támogatás 14 997,0 5 139,8 -- 19 075,9--10 398,13 538,05 139,8 19 075,9

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 339,0 -- -- 361,0-------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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: 25 303,4 -- -- -- -- -- -- -- 7 207,5

Budapesti Corvinus Egyetem ( 04311 Egyetemi képzés )12

KIADÁSOK 17 108,3 11 828,6 -- 41 123,37 897,1-1 116,124 330,511 828,6 42 940,1

1 Működési költségvetés 14 065,9 10 768,7 -- 23 921,83 101,410 966,076,510 768,7 24 912,6

 / 1 Személyi juttatások 5 996,7 3 918,1 -- 3 637,72 064,7-2 061,83,83 918,1 3 924,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 706,5 3 768,1 -- 3 417,4------3 768,1 3 654,9

Külső személyi juttatások 290,2 150,0 -- 220,3------150,0 269,9

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 315,9 865,9 -- 767,0264,9-318,70,7865,9 812,8

 / 3 Dologi kiadások 4 090,4 3 978,2 -- 10 181,7474,46 294,872,03 978,2 10 819,4

Készletbeszerzés 229,5 251,0 -- 160,2------251,0 182,0

Kommunikációs szolgáltatások 153,5 201,0 -- 105,2------201,0 149,0

Szolgáltatási kiadások 2 518,6 2 297,0 -- 1 645,7------2 297,0 2 074,6

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 197,8 242,0 -- 115,6------242,0 172,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 991,0 987,2 -- 8 155,0------987,2 8 241,7

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 147,4 1 991,5 -- 1 325,7-537,4-128,4--1 991,5 1 325,7

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 2 147,4 1 991,5 -- 1 325,7------1 991,5 1 325,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 515,5 15,0 -- 8 009,7834,87 180,1--15,0 8 029,9

Nemzetközi kötelezettségek 28,3 15,0 -- 19,1------15,0 33,6

Elvonások és befizetések 408,9 -- -- 189,8-------- 193,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

-- -- -- 521,8-------- 521,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,9 -- -- 12,8-------- 13,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 70,4 -- -- 7 266,2-------- 7 268,1

2 Felhalmozási költségvetés 3 042,4 1 059,9 -- 17 201,54 795,7-12 082,124 254,01 059,9 18 027,5

 / 6 Beruházások 1 691,4 226,8 -- 16 743,34 078,9-11 382,124 254,0226,8 17 177,6

Immateriális javak beszerzése, létesítése 33,4 -- -- 39,5-------- 139,6

Ingatlanok beszerzése, létesítése 531,4 128,6 -- 5,0------128,6 166,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 221,4 40,0 -- 110,8------40,0 123,8

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 555,3 10,0 -- 49,2------10,0 100,5

Részesedések beszerzése -- -- -- 16 486,9-------- 16 486,9

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 349,9 48,2 -- 51,9------48,2 160,2

 / 7 Felújítások 1 350,2 825,0 -- 458,2716,8-700,0--825,0 841,8

Ingatlanok felújítása 1 193,3 649,6 -- 427,0------649,6 586,4

Egyéb tárgyi eszközök felújítása -- -- -- 18,4-------- 50,0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 156,9 175,4 -- 12,8------175,4 205,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,8 8,1 -- --------8,1 8,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 4,0 -- --------4,0 4,0
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Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

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

BEVÉTELEK 7 438,5 5 100,0 -- 3 833,8443,5----5 100,0 5 543,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 358,4 400,4 -- 519,699,4----400,4 499,8

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

521,8 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

836,6 400,4 -- 519,6------400,4 499,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 693,0 -- -- 344,1344,1------ 344,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

693,0 -- -- 344,1-------- 344,1

4 Működési bevételek 4 282,3 4 100,0 -- 2 189,7------4 100,0 4 100,0

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 16,9 14,8 -- 7,2------14,8 14,8

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 725,0 373,1 -- 275,5------373,1 373,1

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 48,5 44,5 -- 23,9------44,5 44,5

 / 5 Ellátási díjak 3 369,8 3 537,6 -- 1 785,8------3 537,6 3 537,6

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 92,3 100,0 -- 57,2------100,0 100,0

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 12,9 15,0 -- 7,0------15,0 15,0

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,4 2,0 -- 0,4------2,0 2,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 0,1 -- -- ---------- --

 / 11 Egyéb működési bevételek 15,4 13,0 -- 32,7------13,0 13,0

5 Felhalmozási bevételek 0,3 -- -- 1,0-------- --

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,3 -- -- 1,0-------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 104,3 595,6 -- 779,3------595,6 595,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 104,3 595,6 -- 779,3------595,6 595,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 4,0 -- 0,1------4,0 4,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

0,2 4,0 -- 0,1------4,0 4,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 803,5 -- -- 7 453,67 453,6------ 7 453,6

8 Maradvány igénybevétele 7 803,5 -- -- 7 453,67 453,6------ 7 453,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 7 803,5 -- -- 7 453,67 453,6------ 7 453,6

Maradvány igénybevétele 7 803,5 -- -- 7 453,67 453,6------ 7 453,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 803,5 -- -- 7 453,6-------- 7 453,6

TÁMOGATÁSOK 9 320,0 6 728,6 -- 29 943,0---1 116,124 330,56 728,6 29 943,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 9 320,0 6 728,6 -- 29 943,0---1 116,124 330,56 728,6 29 943,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 9 320,0 6 728,6 -- 29 943,0---1 116,124 330,56 728,6 29 943,0

Központi, irányító szervi támogatás 9 320,0 6 728,6 -- 29 943,0---1 116,124 330,56 728,6 29 943,0

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 909,0 -- -- 930,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 7 453,7 -- -- -- -- -- -- -- 107,1

Egyetemek, főiskolák ( 04311 Egyetemi képzés )14
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XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 
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2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

KIADÁSOK 644 644,1 555 659,6 -- 685 117,4348 058,645 111,323 689,0555 659,6 972 518,5

1 Működési költségvetés 567 284,3 493 579,7 -- 614 316,4240 614,833 009,318 492,8493 579,7 785 696,6

 / 1 Személyi juttatások 263 712,5 228 967,2 -- 285 745,599 476,15 787,04 082,5228 967,2 338 312,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 249 614,2 223 071,1 -- 268 829,5------223 071,1 315 122,2

Külső személyi juttatások 14 098,3 5 896,1 -- 16 916,0------5 896,1 23 190,6

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

54 647,7 40 420,1 -- 56 002,124 313,2912,6755,240 420,1 66 401,1

 / 3 Dologi kiadások 210 461,2 186 201,8 -- 226 092,7102 876,824 100,813 100,2186 201,8 326 279,6

Készletbeszerzés 62 809,9 53 391,6 -- 68 397,7------53 391,6 96 020,8

Kommunikációs szolgáltatások 7 820,0 7 256,5 -- 8 304,6------7 256,5 11 823,5

Szolgáltatási kiadások 94 302,6 86 868,8 -- 100 916,0------86 868,8 144 318,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 4 873,9 4 460,5 -- 5 737,7------4 460,5 8 162,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 40 654,8 34 224,4 -- 42 736,7------34 224,4 65 954,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 33 896,3 32 909,2 -- 39 728,010 633,81 945,3554,932 909,2 46 043,2

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 8,2 -- -- 16,6-------- 17,9

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 33 888,1 32 909,2 -- 39 711,4------32 909,2 46 025,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4 566,6 5 081,4 -- 6 748,13 314,9263,6--5 081,4 8 659,9

Nemzetközi kötelezettségek 61,5 79,9 -- 92,2------79,9 146,6

Elvonások és befizetések 2 253,3 2 252,0 -- 1 527,5------2 252,0 1 537,2

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

22,0 203,6 -- 247,4------203,6 830,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 991,4 2 240,2 -- 2 305,2------2 240,2 2 973,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

3,8 -- -- 573,5-------- 575,6

Működési célú támogatások az Európai Uniónak 97,3 145,3 -- 192,9------145,3 378,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 137,3 160,4 -- 1 809,4------160,4 2 218,0

2 Felhalmozási költségvetés 77 359,8 62 079,9 -- 70 801,0107 443,812 102,05 196,262 079,9 186 821,9

 / 6 Beruházások 66 794,4 43 945,0 -- 60 245,787 253,910 170,23 254,343 945,0 144 623,4

Immateriális javak beszerzése, létesítése 1 672,2 806,7 -- 1 602,1------806,7 9 639,3

Ingatlanok beszerzése, létesítése 24 169,5 20 280,1 -- 22 941,7------20 280,1 66 775,9

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 5 382,7 2 614,3 -- 4 830,7------2 614,3 10 646,2

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 24 229,1 12 080,2 -- 21 333,6------12 080,2 35 603,4

Részesedések beszerzése 101,8 -- -- 8,1-------- 8,7

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 1,4 -- -- 176,0-------- 176,0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 11 237,7 8 163,7 -- 9 353,5------8 163,7 21 773,9

 / 7 Felújítások 9 599,2 18 069,0 -- 7 360,613 985,61 931,81 941,918 069,0 35 928,3

Ingatlanok felújítása 7 162,4 13 648,1 -- 6 036,5------13 648,1 27 886,1

Informatikai eszközök felújítása 24,1 230,3 -- 4,3------230,3 750,3

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 541,8 320,3 -- 87,9------320,3 778,6
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módosított 

előirányzat

2019. évi 
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Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1 870,9 3 870,3 -- 1 231,9------3 870,3 6 513,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 966,2 65,9 -- 3 194,76 204,3----65,9 6 270,2

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

43,6 6,1 -- 3,2------6,1 392,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 599,3 -- -- 2 835,3-------- 2 923,5

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

156,4 54,6 -- 101,7------54,6 171,1

Lakástámogatás -- 3,2 -- --------3,2 3,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 166,9 2,0 -- 254,5------2,0 2 780,2

BEVÉTELEK 397 042,4 344 282,1 -- 391 874,362 955,0-1 311,6--344 282,1 405 925,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 254 924,5 187 709,5 -- 248 379,254 621,0-32,1--187 709,5 252 083,2

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

290,1 -- -- 423,2-------- 200,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

254 634,4 187 709,5 -- 247 956,0------187 709,5 251 883,1

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 13 532,5 26 244,4 -- 7 254,33 608,7-10 466,9--26 244,4 9 992,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

144,3 300,0 -- 197,6------300,0 497,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

13 388,2 25 944,4 -- 7 056,7------25 944,4 9 494,6

3 Közhatalmi bevételek 41,2 80,0 -- 29,6---47,5--80,0 32,5

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 41,2 80,0 -- 29,6------80,0 32,5

4 Működési bevételek 115 413,1 118 465,7 -- 121 043,0--8 234,8--118 465,7 126 700,7

 / 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 2 907,0 2 697,1 -- 2 585,3------2 697,1 3 030,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 24 829,5 29 729,2 -- 25 815,0------29 729,2 28 605,8

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 2 578,1 2 152,7 -- 2 633,6------2 152,7 2 771,6

 / 4 Tulajdonosi bevételek 122,2 126,9 -- 142,5------126,9 216,4

 / 5 Ellátási díjak 78 118,5 77 082,3 -- 82 964,9------77 082,3 84 537,2

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 4 561,2 4 320,2 -- 4 986,4------4 320,2 5 501,2

 / 7 Általános forgalmi adó visszatérítése 300,5 864,2 -- 382,5------864,2 441,6

 / 8 Kamatbevételek 132,2 111,2 -- 130,8------111,2 144,6

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 971,3 497,2 -- 413,5------497,2 407,3

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 177,6 105,0 -- 129,0------105,0 134,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 715,0 779,7 -- 859,5------779,7 910,5

5 Felhalmozási bevételek 1 748,7 697,5 -- 1 264,6--1 100,1--697,5 1 797,6

 / 1 Immateriális javak értékesítése 20,1 500,0 -- 1,4------500,0 491,4

 / 2 Ingatlanok értékesítése 1 677,4 100,0 -- 1 185,4------100,0 1 181,4

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 42,9 97,5 -- 75,2------97,5 122,2

 / 4 Részesedések értékesítése -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek 8,3 -- -- 2,3-------- 2,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban
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módosítás

2019. évi 
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módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 10 729,2 8 863,6 -- 13 193,74 215,2-100,0--8 863,6 12 974,8

 / 2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése az Európai Uniótól

-- -- -- 15,8-------- 15,8

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

-- -- -- 78,9-------- 78,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 10 729,2 8 863,6 -- 13 099,0------8 863,6 12 880,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 653,2 2 221,4 -- 709,9510,1----2 221,4 2 344,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

191,0 112,8 -- 194,9------112,8 213,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 462,2 2 108,6 -- 515,0------2 108,6 2 130,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 283 117,0 -- -- 285 103,6285 103,6------ 285 103,6

8 Maradvány igénybevétele 283 117,0 -- -- 285 103,6285 103,6------ 285 103,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 283 117,0 -- -- 285 103,6285 103,6------ 285 103,6

Maradvány igénybevétele 283 117,0 -- -- 285 103,6285 103,6------ 285 103,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 283 117,0 -- -- 285 103,6-------- 285 103,6

TÁMOGATÁSOK 249 588,4 211 377,5 -- 281 489,4--46 422,923 689,0211 377,5 281 489,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 249 588,4 211 377,5 -- 281 489,4--46 422,923 689,0211 377,5 281 489,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 249 588,4 211 377,5 -- 281 489,4--46 422,923 689,0211 377,5 281 489,4

Központi, irányító szervi támogatás 249 588,4 211 377,5 -- 281 489,4--46 422,923 689,0211 377,5 281 489,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 49 263,0 -- -- 50 348,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 285 103,7 -- -- -- -- -- -- -- 273 349,9

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( X 1231 )20

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

Kiemelt célú beruházások támogatása ( X 1231 )3120

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

Győr-Gönyű kikötőfejlesztés ( 1221 Vízi közlekedéssel kapcsolatos építési tevékenységek és szolgáltatások )3120 1

KIADÁSOK -- -- -- ----4,8---- 4,8

1 Működési költségvetés -- -- -- ----4,8---- 4,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----4,8---- 4,8

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 4,8

BEVÉTELEK -- -- -- 4,8--4,8---- 4,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 4,8--4,8---- 4,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 4,8-------- 4,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 4,8

Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések ( 1231 Vasútépítési  tevékenységek és szolgáltatások )3120 4

KIADÁSOK 2 105,7 -- -- 385,5--385,5---- 385,5

1 Működési költségvetés 760,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 760,7 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
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előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Elvonások és befizetések 758,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 345,0 -- -- 385,5--385,5---- 385,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 345,0 -- -- 385,5--385,5---- 385,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 345,0 -- -- 385,5-------- 385,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 491,2 -- -- 385,5--385,5---- 385,5

8 Maradvány igénybevétele 2 491,2 -- -- 385,5--385,5---- 385,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 491,2 -- -- 385,5--385,5---- 385,5

Maradvány igénybevétele 2 491,2 -- -- 385,5--385,5---- 385,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 491,2 -- -- 385,5-------- 385,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 385,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása ( 12311 Vasútépítés )3120 6

KIADÁSOK 33,8 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

1 Működési költségvetés 0,3 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,3 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 4,5-------- 4,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 33,5 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,5 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 33,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 38,3 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

8 Maradvány igénybevétele 38,3 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 38,3 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

Maradvány igénybevétele 38,3 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 38,3 -- -- 4,5-------- 4,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Közlekedési ágazati programok ( X 1231 )3220

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

A közösségi közlekedés összehangolása ( 12608 Egyéb szállítási tevékenységek és szolgáltatások szakigazgatása )3220 1

KIADÁSOK 397,0 453,2 -- 756,5--323,7--453,2 776,9

1 Működési költségvetés 390,6 447,2 -- 582,9--135,7--447,2 582,9

 / 3 Dologi kiadások -- 31,0 -- -----31,0--31,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 31,0 -- --------31,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 390,6 416,2 -- 582,9--166,7--416,2 582,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,5-------- 0,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 390,6 416,2 -- 582,4------416,2 582,4

2 Felhalmozási költségvetés 6,4 6,0 -- 173,6--188,0--6,0 194,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 6,4 6,0 -- 173,6--188,0--6,0 194,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2019. évi 
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 6,4 6,0 -- 173,6------6,0 194,0

BEVÉTELEK 198,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 190,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

190,0 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 8,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 8,4 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 323,7--323,7---- 323,7

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 323,7--323,7---- 323,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 323,7--323,7---- 323,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 323,7--323,7---- 323,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 323,7-------- 323,7

TÁMOGATÁSOK 521,9 453,2 -- 453,2------453,2 453,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 521,9 453,2 -- 453,2------453,2 453,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 521,9 453,2 -- 453,2------453,2 453,2

Központi, irányító szervi támogatás 521,9 453,2 -- 453,2------453,2 453,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 323,8 -- -- -- -- -- -- -- 20,4

Közúthálózat fenntartás és működtetés ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 2

KIADÁSOK 84 695,0 90 288,5 -- 92 529,5--2 241,0--90 288,5 92 529,5

1 Működési költségvetés 84 695,0 90 288,5 -- 92 514,5--2 226,0--90 288,5 92 514,5

 / 3 Dologi kiadások 9,9 814,9 -- 164,2---650,7--814,9 164,2

Szolgáltatási kiadások 7,8 814,9 -- 129,3------814,9 129,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2,1 -- -- 34,9-------- 34,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 84 685,1 89 473,6 -- 92 350,3--2 876,7--89 473,6 92 350,3

Elvonások és befizetések 1 089,9 -- -- 8,5-------- 8,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 259,6-------- 259,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 83 595,2 89 473,6 -- 92 082,2------89 473,6 92 082,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 15,0-------- 15,0

BEVÉTELEK 2 111,3 1 800,0 -- 2 947,6--1 147,6--1 800,0 2 947,6

3 Közhatalmi bevételek 2 111,3 1 800,0 -- 2 947,6--1 147,6--1 800,0 2 947,6

 / 5 Termékek és szolgáltatások adói 2 111,3 1 800,0 -- 2 947,6------1 800,0 2 947,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 089,9 -- -- 1 408,3--1 408,3---- 1 408,3

8 Maradvány igénybevétele 1 089,9 -- -- 1 408,3--1 408,3---- 1 408,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 089,9 -- -- 1 408,3--1 408,3---- 1 408,3

Maradvány igénybevétele 1 089,9 -- -- 1 408,3--1 408,3---- 1 408,3
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím
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2019. évi 

teljesítés

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 089,9 -- -- 1 408,3-------- 1 408,3

TÁMOGATÁSOK 82 902,1 88 488,5 -- 88 173,6---314,9--88 488,5 88 173,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 82 902,1 88 488,5 -- 88 173,6---314,9--88 488,5 88 173,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 82 902,1 88 488,5 -- 88 173,6---314,9--88 488,5 88 173,6

Központi, irányító szervi támogatás 82 902,1 88 488,5 -- 88 173,6---314,9--88 488,5 88 173,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 408,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Útdíj rendszerek működtetése ( 12121 Közutak, hidak, autópályák, alagutak üzemeltetése )3220 3

KIADÁSOK 24 919,9 26 500,0 -- 35 488,8--8 988,81 350,026 500,0 36 838,8

1 Működési költségvetés 24 919,9 26 500,0 -- 35 488,8--8 988,81 350,026 500,0 36 838,8

 / 3 Dologi kiadások 24 898,6 26 500,0 -- 35 488,6--8 988,6--26 500,0 35 488,6

Szolgáltatási kiadások 19 605,2 26 500,0 -- 27 943,8------26 500,0 27 943,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 293,4 -- -- 7 544,8-------- 7 544,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 21,3 -- -- 0,2--0,21 350,0-- 1 350,2

Elvonások és befizetések 21,3 -- -- 0,2-------- 0,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 1 350,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5 915,6 -- -- 9 081,2--9 081,2---- 9 081,2

8 Maradvány igénybevétele 5 915,6 -- -- 9 081,2--9 081,2---- 9 081,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 5 915,6 -- -- 9 081,2--9 081,2---- 9 081,2

Maradvány igénybevétele 5 915,6 -- -- 9 081,2--9 081,2---- 9 081,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5 915,6 -- -- 9 081,2-------- 9 081,2

TÁMOGATÁSOK 28 085,5 26 500,0 -- 27 757,6---92,41 350,026 500,0 27 757,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 28 085,5 26 500,0 -- 27 757,6---92,41 350,026 500,0 27 757,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 28 085,5 26 500,0 -- 27 757,6---92,41 350,026 500,0 27 757,6

Központi, irányító szervi támogatás 28 085,5 26 500,0 -- 27 757,6---92,41 350,026 500,0 27 757,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 9 081,2 -- -- -- -- -- -- -- 1 350,0

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési támogatása (maradvány) ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 4

KIADÁSOK -- -- -- 0,2--22,4---- 22,4

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,2--22,4---- 22,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,2--22,4---- 22,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,2-------- 22,4

BEVÉTELEK -- -- -- 22,2--22,2---- 22,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 22,2--22,2---- 22,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 22,2-------- 22,2

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: -- -- -- -- -- -- -- -- 22,2
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teljesítés

TEN-T projektek ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 5

KIADÁSOK 3,9 -- -- 940,9--975,1---- 975,1

1 Működési költségvetés 3,9 -- -- 866,6--866,6---- 866,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,9 -- -- 866,6--866,6---- 866,6

Elvonások és befizetések 3,9 -- -- 866,6-------- 866,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 74,3--108,5---- 108,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 74,3--108,5---- 108,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 74,3-------- 108,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 979,0 -- -- 975,1--975,1---- 975,1

8 Maradvány igénybevétele 979,0 -- -- 975,1--975,1---- 975,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 979,0 -- -- 975,1--975,1---- 975,1

Maradvány igénybevétele 979,0 -- -- 975,1--975,1---- 975,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 979,0 -- -- 975,1-------- 975,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 975,1 -- -- -- -- -- -- -- 34,2

Belvízi hajózási alapprogram ( 12222 Vízi teherszállítás )3220 6

KIADÁSOK 0,1 0,1 -- 0,2--0,1--0,1 0,2

1 Működési költségvetés 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,1 -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- 0,2-------- 0,2

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

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

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

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 0,1 -- 0,1------0,1 0,1

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Vasúthálózat fejlesztése ( 12311 Vasútépítés )3220 10

KIADÁSOK 10 354,0 17 818,7 -- 39 185,6--16 782,34 587,817 818,7 39 188,8

1 Működési költségvetés 5,7 62,1 -- 224,4--163,7--62,1 225,8

 / 3 Dologi kiadások -- 62,1 -- -----62,1--62,1 --

Szolgáltatási kiadások -- 62,1 -- --------62,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,7 -- -- 224,4--225,8---- 225,8
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Elvonások és befizetések 0,4 -- -- 171,2-------- 172,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 39,6-------- 39,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5,3 -- -- 13,6-------- 13,6

2 Felhalmozási költségvetés 10 348,3 17 756,6 -- 38 961,2--16 618,64 587,817 756,6 38 963,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 10 348,3 17 756,6 -- 38 961,2--16 618,64 587,817 756,6 38 963,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 10 348,3 17 756,6 -- 38 961,2------17 756,6 38 963,0

BEVÉTELEK 56,0 -- -- 63,9--63,9---- 63,9

4 Működési bevételek 1,7 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 1,7 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 1,0-------- 1,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 54,3 -- -- 62,9--62,9---- 62,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 54,3 -- -- 62,9-------- 62,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 646,3 -- -- 16 754,5--16 754,5---- 16 754,5

8 Maradvány igénybevétele 646,3 -- -- 16 754,5--16 754,5---- 16 754,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 646,3 -- -- 16 754,5--16 754,5---- 16 754,5

Maradvány igénybevétele 646,3 -- -- 16 754,5--16 754,5---- 16 754,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 646,3 -- -- 16 754,5-------- 16 754,5

TÁMOGATÁSOK 26 406,3 17 818,7 -- 22 370,4---36,14 587,817 818,7 22 370,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 26 406,3 17 818,7 -- 22 370,4---36,14 587,817 818,7 22 370,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 26 406,3 17 818,7 -- 22 370,4---36,14 587,817 818,7 22 370,4

Központi, irányító szervi támogatás 26 406,3 17 818,7 -- 22 370,4---36,14 587,817 818,7 22 370,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 16 754,6 -- -- -- -- -- -- -- 3,2

Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

3220 11

KIADÁSOK 1 612,5 2 278,6 -- 5 720,8--3 661,6--2 278,6 5 940,2

1 Működési költségvetés 1 434,5 1 878,6 -- 5 259,2--3 591,9--1 878,6 5 470,5

 / 3 Dologi kiadások 7,4 307,9 -- 10,8---288,9--307,9 19,0

Szolgáltatási kiadások 7,4 307,9 -- 10,8------307,9 19,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 427,1 1 570,7 -- 5 248,4--3 880,8--1 570,7 5 451,5

Elvonások és befizetések 15,2 -- -- 3,6-------- 3,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 411,9 1 570,7 -- 5 244,8------1 570,7 5 447,8

2 Felhalmozási költségvetés 178,0 400,0 -- 461,6--69,7--400,0 469,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 178,0 400,0 -- 461,6--69,7--400,0 469,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 178,0 400,0 -- 461,6------400,0 469,7

BEVÉTELEK 2 356,0 2 200,0 -- 2 403,0--203,0--2 200,0 2 403,0

3 Közhatalmi bevételek 2 286,6 2 200,0 -- 2 403,0--203,0--2 200,0 2 403,0

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 2 286,6 2 200,0 -- 2 403,0------2 200,0 2 403,0
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előirányzat

2019. évi 

teljesítés

6 Működési célú átvett pénzeszközök 68,8 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 68,8 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 536,5 -- -- 3 458,6--3 458,6---- 3 458,6

8 Maradvány igénybevétele 2 536,5 -- -- 3 458,6--3 458,6---- 3 458,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 536,5 -- -- 3 458,6--3 458,6---- 3 458,6

Maradvány igénybevétele 2 536,5 -- -- 3 458,6--3 458,6---- 3 458,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 536,5 -- -- 3 458,6-------- 3 458,6

TÁMOGATÁSOK 178,6 78,6 -- 78,6------78,6 78,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 178,6 78,6 -- 78,6------78,6 78,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 178,6 78,6 -- 78,6------78,6 78,6

Központi, irányító szervi támogatás 178,6 78,6 -- 78,6------78,6 78,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 458,6 -- -- -- -- -- -- -- 219,4

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok ( 14401 Környezetvédelem )3220 12

KIADÁSOK 206,2 220,0 -- 372,6--173,7--220,0 393,7

1 Működési költségvetés 194,2 195,0 -- 338,6--164,7--195,0 359,7

 / 3 Dologi kiadások 24,8 61,7 -- 3,2---58,5--61,7 3,2

Szolgáltatási kiadások 19,5 61,7 -- --------61,7 --

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások -- -- -- 2,5-------- 2,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5,3 -- -- 0,7-------- 0,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 169,4 133,3 -- 335,4--223,2--133,3 356,5

Elvonások és befizetések 1,8 -- -- 2,5-------- 2,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,7 -- -- 0,8-------- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 166,9 133,3 -- 332,1------133,3 353,2

2 Felhalmozási költségvetés 12,0 25,0 -- 34,0--9,0--25,0 34,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 12,0 25,0 -- 34,0--9,0--25,0 34,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 12,0 25,0 -- 34,0------25,0 34,0

BEVÉTELEK 231,4 220,0 -- 239,2--19,2--220,0 239,2

3 Közhatalmi bevételek 231,3 220,0 -- 239,2--19,2--220,0 239,2

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 231,3 220,0 -- 239,2------220,0 239,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 129,3 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

8 Maradvány igénybevétele 129,3 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 129,3 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

Maradvány igénybevétele 129,3 -- -- 154,5--154,5---- 154,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 129,3 -- -- 154,5-------- 154,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 154,5 -- -- -- -- -- -- -- 21,1
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Zajtérképezés EU tagállami feladatai ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

3220 13

KIADÁSOK 206,3 79,0 -- 296,5--217,5--79,0 296,5

1 Működési költségvetés 172,6 67,0 -- 262,7--195,7--67,0 262,7

 / 3 Dologi kiadások -- 0,1 -- -----0,1--0,1 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,1 -- --------0,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 172,6 66,9 -- 262,7--195,8--66,9 262,7

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 172,6 66,9 -- 262,6------66,9 262,6

2 Felhalmozási költségvetés 33,7 12,0 -- 33,8--21,8--12,0 33,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 33,7 12,0 -- 33,8--21,8--12,0 33,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 33,7 12,0 -- 33,8------12,0 33,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 206,3 -- -- 217,5--217,5---- 217,5

8 Maradvány igénybevétele 206,3 -- -- 217,5--217,5---- 217,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 206,3 -- -- 217,5--217,5---- 217,5

Maradvány igénybevétele 206,3 -- -- 217,5--217,5---- 217,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 206,3 -- -- 217,5-------- 217,5

TÁMOGATÁSOK 217,5 79,0 -- 79,0------79,0 79,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 217,5 79,0 -- 79,0------79,0 79,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 217,5 79,0 -- 79,0------79,0 79,0

Központi, irányító szervi támogatás 217,5 79,0 -- 79,0------79,0 79,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 217,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Kiemelt közúti projektek ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 28

KIADÁSOK 258 884,7 314 356,2 -- 380 432,1--62 840,93 235,0314 356,2 380 432,1

1 Működési költségvetés 7 072,7 1 175,9 -- 60 452,9--59 277,0--1 175,9 60 452,9

 / 3 Dologi kiadások -- 1 096,4 -- -----1 096,4--1 096,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 1 096,4 -- --------1 096,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 072,7 79,5 -- 60 452,9--60 373,4--79,5 60 452,9

Elvonások és befizetések 7 019,0 -- -- 60 138,8-------- 60 138,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 53,7 79,5 -- 314,1------79,5 314,1

2 Felhalmozási költségvetés 251 812,0 313 180,3 -- 319 979,2--3 563,93 235,0313 180,3 319 979,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 251 812,0 313 180,3 -- 319 979,2--3 563,93 235,0313 180,3 319 979,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 251 812,0 313 180,3 -- 319 979,2------313 180,3 319 979,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 67 225,4 -- -- 63 953,0--63 953,0---- 63 953,0

8 Maradvány igénybevétele 67 225,4 -- -- 63 953,0--63 953,0---- 63 953,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 67 225,4 -- -- 63 953,0--63 953,0---- 63 953,0

Maradvány igénybevétele 67 225,4 -- -- 63 953,0--63 953,0---- 63 953,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 67 225,4 -- -- 63 953,0-------- 63 953,0
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TÁMOGATÁSOK 255 612,3 314 356,2 -- 316 479,1---1 112,13 235,0314 356,2 316 479,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 255 612,3 314 356,2 -- 316 479,1---1 112,13 235,0314 356,2 316 479,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 255 612,3 314 356,2 -- 316 479,1---1 112,13 235,0314 356,2 316 479,1

Központi, irányító szervi támogatás 255 612,3 314 356,2 -- 316 479,1---1 112,13 235,0314 356,2 316 479,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 63 953,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Légiszállítási szolgáltatások ( 124 Légi közlekedési tevékenységek és szolgáltatások )3220 29

KIADÁSOK 1 053,0 926,0 -- 1 049,1--584,5--926,0 1 510,5

1 Működési költségvetés 1 053,0 926,0 -- 1 049,1--584,5--926,0 1 510,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 053,0 926,0 -- 1 049,1--584,5--926,0 1 510,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 235,3-------- 235,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 053,0 926,0 -- 813,8------926,0 1 275,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 517,0 -- -- 584,2--584,2---- 584,2

8 Maradvány igénybevétele 517,0 -- -- 584,2--584,2---- 584,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 517,0 -- -- 584,2--584,2---- 584,2

Maradvány igénybevétele 517,0 -- -- 584,2--584,2---- 584,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 517,0 -- -- 584,2-------- 584,2

TÁMOGATÁSOK 1 120,2 926,0 -- 926,3--0,3--926,0 926,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 120,2 926,0 -- 926,3--0,3--926,0 926,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 120,2 926,0 -- 926,3--0,3--926,0 926,3

Központi, irányító szervi támogatás 1 120,2 926,0 -- 926,3--0,3--926,0 926,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 584,2 -- -- -- -- -- -- -- 461,4

Közúthálózat felújítása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 30

KIADÁSOK 98 495,8 20 000,0 -- 66 507,5--4 926,555 231,320 000,0 80 157,8

1 Működési költségvetés 2 464,7 69,8 -- 136,3--136,35,269,8 211,4

 / 3 Dologi kiadások -- 69,8 -- ------5,269,8 75,0

Szolgáltatási kiadások -- 69,8 -- --------69,8 75,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 464,7 -- -- 136,3--136,3---- 136,4

Elvonások és befizetések 2 464,7 -- -- 136,3-------- 136,4

2 Felhalmozási költségvetés 96 031,1 19 930,2 -- 66 371,2--4 790,255 226,119 930,2 79 946,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 96 031,1 19 930,2 -- 66 371,2--4 790,255 226,119 930,2 79 946,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 96 031,1 19 930,2 -- 66 371,2------19 930,2 79 946,4

BEVÉTELEK 221,1 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 221,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

221,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 52 322,6 -- -- 3 926,5--3 926,5---- 3 926,5

8 Maradvány igénybevétele 52 322,6 -- -- 3 926,5--3 926,5---- 3 926,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 52 322,6 -- -- 3 926,5--3 926,5---- 3 926,5

Maradvány igénybevétele 52 322,6 -- -- 3 926,5--3 926,5---- 3 926,5
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Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 52 322,6 -- -- 3 926,5-------- 3 926,5

TÁMOGATÁSOK 49 878,6 20 000,0 -- 76 231,3--1 000,055 231,320 000,0 76 231,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 49 878,6 20 000,0 -- 76 231,3--1 000,055 231,320 000,0 76 231,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 49 878,6 20 000,0 -- 76 231,3--1 000,055 231,320 000,0 76 231,3

Központi, irányító szervi támogatás 49 878,6 20 000,0 -- 76 231,3--1 000,055 231,320 000,0 76 231,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 926,5 -- -- -- -- -- -- -- 13 650,3

A budapesti elővárosi közlekedés átmeneti likviditásának biztosítása és támogatása ( 12609 Egyéb szállítási 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3220 31

KIADÁSOK 558,3 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 558,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 558,3 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 558,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 558,3 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 558,3 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 558,3 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 558,3 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 558,3 -- -- ---------- --

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

Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó beruházások ( 12123 Közúti teherszállítás )3220 32

KIADÁSOK 152,7 -- -- 139,2--248,2---- 248,2

1 Működési költségvetés 152,7 -- -- 139,2--248,2---- 248,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 152,7 -- -- 139,2--248,2---- 248,2

Elvonások és befizetések 152,7 -- -- 139,2-------- 248,2

BEVÉTELEK -- -- -- 109,0--109,0---- 109,0

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 30,2--30,2---- 30,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 30,2-------- 30,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 3,3-------- 3,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 75,5--75,5---- 75,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 75,5-------- 75,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 291,9 -- -- 139,2--139,2---- 139,2

8 Maradvány igénybevétele 291,9 -- -- 139,2--139,2---- 139,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 291,9 -- -- 139,2--139,2---- 139,2

Maradvány igénybevétele 291,9 -- -- 139,2--139,2---- 139,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 291,9 -- -- 139,2-------- 139,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 139,2 -- -- -- -- -- -- -- 109,0
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Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszának felújítása ( 1231 Vasútépítési  tevékenységek és 
szolgáltatások )

3220 33

KIADÁSOK 1 094,2 5 800,0 -- 5 352,3---447,6--5 800,0 5 352,4

1 Működési költségvetés 1 094,2 2 320,4 -- 22,3---2 298,0--2 320,4 22,4

 / 3 Dologi kiadások -- 20,2 -- -----20,3--20,2 --

Szolgáltatási kiadások -- 20,2 -- --------20,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 094,2 2 300,2 -- 22,3---2 277,7--2 300,2 22,4

Elvonások és befizetések 1 094,2 -- -- 14,7-------- 14,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 2 300,2 -- 7,6------2 300,2 7,7

2 Felhalmozási költségvetés -- 3 479,6 -- 5 330,0--1 850,4--3 479,6 5 330,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 3 479,6 -- 5 330,0--1 850,4--3 479,6 5 330,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 3 479,6 -- 5 330,0------3 479,6 5 330,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 094,2 -- -- 2 616,7--2 616,7---- 2 616,7

8 Maradvány igénybevétele 1 094,2 -- -- 2 616,7--2 616,7---- 2 616,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 094,2 -- -- 2 616,7--2 616,7---- 2 616,7

Maradvány igénybevétele 1 094,2 -- -- 2 616,7--2 616,7---- 2 616,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 094,2 -- -- 2 616,7-------- 2 616,7

TÁMOGATÁSOK 2 616,7 5 800,0 -- 2 735,7---3 064,3--5 800,0 2 735,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 616,7 5 800,0 -- 2 735,7---3 064,3--5 800,0 2 735,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 616,7 5 800,0 -- 2 735,7---3 064,3--5 800,0 2 735,7

Központi, irányító szervi támogatás 2 616,7 5 800,0 -- 2 735,7---3 064,3--5 800,0 2 735,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 616,7 -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Határ menti közúti fejlesztések előkészítése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3220 34

KIADÁSOK 2 566,6 926,9 -- 1 819,3--258,8633,6926,9 1 819,3

1 Működési költségvetés 1 334,7 3,2 -- 342,0--338,8--3,2 342,0

 / 3 Dologi kiadások -- 3,2 -- 262,0--258,8--3,2 262,0

Szolgáltatási kiadások -- 3,2 -- --------3,2 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 262,0-------- 262,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 334,7 -- -- 80,0--80,0---- 80,0

Elvonások és befizetések 1 334,7 -- -- ---------- --

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

2 Felhalmozási költségvetés 1 231,9 923,7 -- 1 477,3---80,0633,6923,7 1 477,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 231,9 923,7 -- 1 477,3---80,0633,6923,7 1 477,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 231,9 923,7 -- 1 477,3------923,7 1 477,3

BEVÉTELEK 100,4 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 731,7 -- -- 262,0--262,0---- 262,0
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8 Maradvány igénybevétele 1 731,7 -- -- 262,0--262,0---- 262,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 731,7 -- -- 262,0--262,0---- 262,0

Maradvány igénybevétele 1 731,7 -- -- 262,0--262,0---- 262,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 731,7 -- -- 262,0-------- 262,0

TÁMOGATÁSOK 996,5 926,9 -- 1 557,3---3,2633,6926,9 1 557,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 996,5 926,9 -- 1 557,3---3,2633,6926,9 1 557,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 996,5 926,9 -- 1 557,3---3,2633,6926,9 1 557,3

Központi, irányító szervi támogatás 996,5 926,9 -- 1 557,3---3,2633,6926,9 1 557,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 262,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Kerékpáros létesítmények működtetése ( 121 Közúti közlekedési tevékenységek )3220 37

KIADÁSOK 635,6 1 027,0 -- 2 050,4--1 033,3--1 027,0 2 060,3

1 Működési költségvetés 19,3 827,0 -- 850,4--33,3--827,0 860,3

 / 3 Dologi kiadások -- 3,6 -- -----3,6--3,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 3,6 -- --------3,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 19,3 823,4 -- 850,4--36,9--823,4 860,3

Elvonások és befizetések 1,5 -- -- 3,6-------- 13,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17,8 823,4 -- 846,8------823,4 846,8

2 Felhalmozási költségvetés 616,3 200,0 -- 1 200,0--1 000,0--200,0 1 200,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 616,3 200,0 -- 1 200,0--1 000,0--200,0 1 200,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 597,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 18,4 200,0 -- 1 200,0------200,0 1 200,0

BEVÉTELEK -- -- -- 9,9--9,9---- 9,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 9,9--9,9---- 9,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 9,9-------- 9,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 635,6 -- -- 1 023,4--1 023,4---- 1 023,4

8 Maradvány igénybevétele 635,6 -- -- 1 023,4--1 023,4---- 1 023,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 635,6 -- -- 1 023,4--1 023,4---- 1 023,4

Maradvány igénybevétele 635,6 -- -- 1 023,4--1 023,4---- 1 023,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 635,6 -- -- 1 023,4-------- 1 023,4

TÁMOGATÁSOK 1 023,4 1 027,0 -- 1 027,0------1 027,0 1 027,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 023,4 1 027,0 -- 1 027,0------1 027,0 1 027,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 023,4 1 027,0 -- 1 027,0------1 027,0 1 027,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 023,4 1 027,0 -- 1 027,0------1 027,0 1 027,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 023,4 -- -- -- -- -- -- -- 9,9

Közútfejlesztési feladatok végrehajtása ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 38

KIADÁSOK 3,0 -- -- 209,6--209,6---- 209,6

1 Működési költségvetés 3,0 -- -- 209,6--209,6---- 209,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3,0 -- -- 209,6--209,6---- 209,6
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Elvonások és befizetések 3,0 -- -- 209,6-------- 209,6

BEVÉTELEK -- -- -- 209,6--209,6---- 209,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 209,6--209,6---- 209,6

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 209,6-------- 209,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,0 -- -- ---------- --

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

Regionális repülőterek működésének támogatása ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3220 39

KIADÁSOK 607,2 429,3 -- 1 108,8--679,5400,0429,3 1 508,8

1 Működési költségvetés 607,2 429,3 -- 1 108,8--679,5400,0429,3 1 508,8

 / 3 Dologi kiadások -- 1,5 -- -----1,5--1,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 1,5 -- --------1,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 607,2 427,8 -- 1 108,8--681,0400,0427,8 1 508,8

Elvonások és befizetések 8,6 -- -- 29,3-------- 29,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 598,6 427,8 -- 1 079,5------427,8 1 479,5

BEVÉTELEK -- -- -- 326,8--326,8---- 326,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 326,8--326,8---- 326,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 326,8-------- 326,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,6 -- -- 354,2--354,2---- 354,2

8 Maradvány igénybevétele 8,6 -- -- 354,2--354,2---- 354,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,6 -- -- 354,2--354,2---- 354,2

Maradvány igénybevétele 8,6 -- -- 354,2--354,2---- 354,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,6 -- -- 354,2-------- 354,2

TÁMOGATÁSOK 952,8 429,3 -- 827,8---1,5400,0429,3 827,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 952,8 429,3 -- 827,8---1,5400,0429,3 827,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 952,8 429,3 -- 827,8---1,5400,0429,3 827,8

Központi, irányító szervi támogatás 952,8 429,3 -- 827,8---1,5400,0429,3 827,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 354,2 -- -- -- -- -- -- -- 400,0

Légiforgalmi irányítási szolgáltatásra való felkészülés támogatása ( 12428 Légi közlekedés szakigazgatása )3220 40

KIADÁSOK 280,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 280,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 280,0 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 280,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 280,0 -- -- ---------- --
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8 Maradvány igénybevétele 280,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 280,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 280,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 280,0 -- -- ---------- --

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

Kőszeg városkörnyéki közösségi közlekedés fejlesztése ( 126 Máshová nem sorolt közlekedési rendszerekkel 
kapcsolatos tevékenységek és szolgáltatások )

3220 41

KIADÁSOK 20,0 677,4 -- 980,0--303,6--677,4 981,0

1 Működési költségvetés 0,5 10,5 -- 7,5---2,0--10,5 8,5

 / 3 Dologi kiadások -- 2,4 -- -----2,4--2,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 2,4 -- --------2,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,5 8,1 -- 7,5--0,4--8,1 8,5

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 1,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 0,5 4,3 -- --------4,3 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 3,8 -- 7,5------3,8 7,5

2 Felhalmozási költségvetés 19,5 666,9 -- 972,5--305,6--666,9 972,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 19,5 666,9 -- 972,5--305,6--666,9 972,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 19,5 350,7 -- 355,0------350,7 355,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 316,2 -- 617,5------316,2 617,5

BEVÉTELEK 305,0 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 305,0 -- -- 1,0--1,0---- 1,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

305,0 -- -- 1,0-------- 1,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 20,0 -- -- 305,0--305,0---- 305,0

8 Maradvány igénybevétele 20,0 -- -- 305,0--305,0---- 305,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 20,0 -- -- 305,0--305,0---- 305,0

Maradvány igénybevétele 20,0 -- -- 305,0--305,0---- 305,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 20,0 -- -- 305,0-------- 305,0

TÁMOGATÁSOK -- 677,4 -- 675,0---2,4--677,4 675,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 677,4 -- 675,0---2,4--677,4 675,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 677,4 -- 675,0---2,4--677,4 675,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 677,4 -- 675,0---2,4--677,4 675,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 305,0 -- -- -- -- -- -- -- 1,0

Intermodális csomópontok fejlesztése ( 126 Máshová nem sorolt közlekedési rendszerekkel kapcsolatos 
tevékenységek és szolgáltatások )

3220 42

KIADÁSOK 3 541,5 -- -- 956,5--968,3---- 968,3

1 Működési költségvetés 29,5 -- -- ----11,8---- 11,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 29,5 -- -- ----11,8---- 11,8

Elvonások és befizetések 9,5 -- -- ---------- 11,8
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 20,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 3 512,0 -- -- 956,5--956,5---- 956,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 512,0 -- -- 956,5--956,5---- 956,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3 512,0 -- -- 956,5-------- 956,5

BEVÉTELEK -- -- -- 11,8--11,8---- 11,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 11,8--11,8---- 11,8

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 11,8-------- 11,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 716,0 -- -- 956,5--956,5---- 956,5

8 Maradvány igénybevétele 2 716,0 -- -- 956,5--956,5---- 956,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 716,0 -- -- 956,5--956,5---- 956,5

Maradvány igénybevétele 2 716,0 -- -- 956,5--956,5---- 956,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 716,0 -- -- 956,5-------- 956,5

TÁMOGATÁSOK 1 782,0 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 782,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 782,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1 782,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 956,5 -- -- -- -- -- -- -- 11,8

Tengelysúly-mérő rendszer üzemeltetése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

3220 43

KIADÁSOK 1 205,6 2 148,1 -- 3 038,5--927,5--2 148,1 3 075,6

1 Működési költségvetés 1 205,6 2 148,1 -- 3 038,5--927,5--2 148,1 3 075,6

 / 3 Dologi kiadások -- 1 841,8 -- 2 512,1--705,7--1 841,8 2 547,5

Kommunikációs szolgáltatások -- -- -- 1 968,4-------- 1 973,0

Szolgáltatási kiadások -- 1 841,8 -- 11,1------1 841,8 39,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 532,6-------- 534,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 205,6 306,3 -- 526,4--221,8--306,3 528,1

Elvonások és befizetések -- -- -- 182,9-------- 183,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 205,6 306,3 -- 343,5------306,3 345,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 935,0--935,0---- 935,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 935,0--935,0---- 935,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 935,0--935,0---- 935,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 935,0--935,0---- 935,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 935,0-------- 935,0

TÁMOGATÁSOK 2 140,6 2 148,1 -- 2 140,6---7,5--2 148,1 2 140,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 140,6 2 148,1 -- 2 140,6---7,5--2 148,1 2 140,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 140,6 2 148,1 -- 2 140,6---7,5--2 148,1 2 140,6

Központi, irányító szervi támogatás 2 140,6 2 148,1 -- 2 140,6---7,5--2 148,1 2 140,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 935,0 -- -- -- -- -- -- -- 37,1
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Határkikötők működtetése ( 12908 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek szakigazgatása )3220 44

KIADÁSOK 205,8 260,4 -- 257,9--41,8--260,4 302,2

1 Működési költségvetés 205,8 260,4 -- 257,9--41,8--260,4 302,2

 / 3 Dologi kiadások 205,8 260,4 -- 185,5---30,6--260,4 229,8

Szolgáltatási kiadások 163,6 260,4 -- 146,5------260,4 181,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 42,2 -- -- 39,0-------- 48,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 72,4--72,4---- 72,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 72,4-------- 72,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 53,7--53,7---- 53,7

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 53,7--53,7---- 53,7

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 53,7--53,7---- 53,7

Maradvány igénybevétele -- -- -- 53,7--53,7---- 53,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 53,7-------- 53,7

TÁMOGATÁSOK 259,5 260,4 -- 248,5---11,9--260,4 248,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 259,5 260,4 -- 248,5---11,9--260,4 248,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 259,5 260,4 -- 248,5---11,9--260,4 248,5

Központi, irányító szervi támogatás 259,5 260,4 -- 248,5---11,9--260,4 248,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 53,7 -- -- -- -- -- -- -- 44,3

Folyami információs szolgáltatások üzemeltetése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

3220 45

KIADÁSOK 318,9 549,0 -- 639,6--90,6--549,0 639,6

1 Működési költségvetés 318,9 549,0 -- 639,6--90,6--549,0 639,6

 / 3 Dologi kiadások 318,9 1,9 -- 347,9--346,0--1,9 347,9

Kommunikációs szolgáltatások 251,1 -- -- 273,9-------- 273,9

Szolgáltatási kiadások -- 1,9 -- --------1,9 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 67,8 -- -- 74,0-------- 74,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 547,1 -- 291,7---255,4--547,1 291,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 547,1 -- 291,7------547,1 291,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 92,5--92,5---- 92,5

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 92,5--92,5---- 92,5

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 92,5--92,5---- 92,5

Maradvány igénybevétele -- -- -- 92,5--92,5---- 92,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 92,5-------- 92,5

TÁMOGATÁSOK 411,4 549,0 -- 547,1---1,9--549,0 547,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 411,4 549,0 -- 547,1---1,9--549,0 547,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 411,4 549,0 -- 547,1---1,9--549,0 547,1

Központi, irányító szervi támogatás 411,4 549,0 -- 547,1---1,9--549,0 547,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 92,5 -- -- -- -- -- -- -- --
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Kerékpáros létesítmények fejlesztése ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

3220 49

KIADÁSOK 2 599,3 10 674,3 -- 20 950,0--8 182,72 093,010 674,3 20 950,0

1 Működési költségvetés 2,7 37,2 -- 93,4--54,02,237,2 93,4

 / 3 Dologi kiadások 2,7 37,2 -- 1,4---38,02,237,2 1,4

Szolgáltatási kiadások -- 37,2 -- --------37,2 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 2,7 -- -- 1,4-------- 1,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 92,0--92,0---- 92,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 59,8-------- 59,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 32,2-------- 32,2

2 Felhalmozási költségvetés 2 596,6 10 637,1 -- 20 856,6--8 128,72 090,810 637,1 20 856,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 596,6 10 637,1 -- 20 856,6--8 128,72 090,810 637,1 20 856,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 185,0 -- -- 2 535,8-------- 2 535,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 411,6 10 637,1 -- 18 320,8------10 637,1 18 320,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 8 288,6--8 288,6---- 8 288,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8 288,6--8 288,6---- 8 288,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 8 288,6--8 288,6---- 8 288,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 8 288,6--8 288,6---- 8 288,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 8 288,6-------- 8 288,6

TÁMOGATÁSOK 10 887,8 10 674,3 -- 12 661,4---105,92 093,010 674,3 12 661,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 887,8 10 674,3 -- 12 661,4---105,92 093,010 674,3 12 661,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 887,8 10 674,3 -- 12 661,4---105,92 093,010 674,3 12 661,4

Központi, irányító szervi támogatás 10 887,8 10 674,3 -- 12 661,4---105,92 093,010 674,3 12 661,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8 288,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Városi közúti projektek ( 12111 Közút, híd, autópálya építés )3220 50

KIADÁSOK -- 1 270,0 -- 1 734,6--284,6180,01 270,0 1 734,6

1 Működési költségvetés -- 4,4 -- -----4,4--4,4 --

 / 3 Dologi kiadások -- 4,4 -- -----4,4--4,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 4,4 -- --------4,4 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 265,6 -- 1 734,6--289,0180,01 265,6 1 734,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 265,6 -- 1 734,6--289,0180,01 265,6 1 734,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 265,6 -- 1 734,6------1 265,6 1 734,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 289,0--289,0---- 289,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 289,0--289,0---- 289,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 289,0--289,0---- 289,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 289,0--289,0---- 289,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 289,0-------- 289,0

TÁMOGATÁSOK 289,0 1 270,0 -- 1 445,6---4,4180,01 270,0 1 445,6
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8 Központi, irányító szervi támogatás 289,0 1 270,0 -- 1 445,6---4,4180,01 270,0 1 445,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 289,0 1 270,0 -- 1 445,6---4,4180,01 270,0 1 445,6

Központi, irányító szervi támogatás 289,0 1 270,0 -- 1 445,6---4,4180,01 270,0 1 445,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 289,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében szükséges 
önkormányzati feladatok ellátása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )

3220 51

KIADÁSOK -- -- -- 26 501,7--2 980,523 521,2-- 26 501,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 3 751,4--3 669,482,0-- 3 751,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----82,082,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 3 751,4--3 751,4---- 3 751,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3 751,4-------- 3 751,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 22 750,3---688,923 439,2-- 22 750,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 22 750,3---688,923 439,2-- 22 750,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 22 750,3-------- 22 750,3

BEVÉTELEK -- -- -- 18,5--18,5---- 18,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 18,5--18,5---- 18,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 18,5-------- 18,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 26 483,2--2 962,023 521,2-- 26 483,2

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 26 483,2--2 962,023 521,2-- 26 483,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 26 483,2--2 962,023 521,2-- 26 483,2

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 26 483,2--2 962,023 521,2-- 26 483,2

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

Légiközlekedési terep és akadály részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása ( 12909 Egyéb közlekedési és 
távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3220 52

KIADÁSOK -- -- -- 406,9--406,9---- 406,9

1 Működési költségvetés -- -- -- 246,9--246,9---- 246,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 246,9--246,9---- 246,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 246,9-------- 246,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 160,0--160,0---- 160,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 160,0-------- 160,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 406,9--406,9---- 406,9

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 406,9--406,9---- 406,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 406,9--406,9---- 406,9

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 406,9--406,9---- 406,9

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

Vasúti személyszállítási gördülőállomány fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3220 53
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KIADÁSOK -- -- -- ----0,1---- 0,1

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- ----0,1---- 0,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- ----0,1---- 0,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 0,1

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 0,1--0,1---- 0,1

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

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Hazai fejlesztési programok ( X 1231 )3320

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

Hungaroring Sport Zrt. támogatása ( 08112 Verseny- és élsport )3320 2

KIADÁSOK 12 704,4 13 489,7 -- 14 779,9--1 290,2--13 489,7 14 779,9

1 Működési költségvetés 12 704,4 13 489,7 -- 14 379,9--890,2--13 489,7 14 379,9

 / 3 Dologi kiadások -- 16,9 -- -----16,9--16,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 16,9 -- --------16,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12 704,4 13 472,8 -- 14 379,9--907,1--13 472,8 14 379,9

Elvonások és befizetések 110,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12 593,8 13 472,8 -- 14 379,9------13 472,8 14 379,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 400,0--400,0---- 400,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 400,0-------- 400,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 307,2--1 307,2---- 1 307,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 307,2--1 307,2---- 1 307,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 307,2--1 307,2---- 1 307,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 307,2--1 307,2---- 1 307,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 307,2-------- 1 307,2

TÁMOGATÁSOK 14 011,7 13 489,7 -- 13 472,7---17,0--13 489,7 13 472,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 14 011,7 13 489,7 -- 13 472,7---17,0--13 489,7 13 472,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 14 011,7 13 489,7 -- 13 472,7---17,0--13 489,7 13 472,7

Központi, irányító szervi támogatás 14 011,7 13 489,7 -- 13 472,7---17,0--13 489,7 13 472,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 307,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat ( 13308 Gazdaság- és területfejlesztés szakigazgatása )3320 3

KIADÁSOK 3 095,2 2 900,0 -- 4 363,3--6 777,71 039,22 900,0 10 716,9

1 Működési költségvetés 3 095,2 2 900,0 -- 4 363,3--6 777,71 039,22 900,0 10 716,9

 / 3 Dologi kiadások 15,3 10,5 -- 3,6---3,3--10,5 7,2

Szolgáltatási kiadások 11,4 10,5 -- 0,5------10,5 3,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 3,9 -- -- 3,1-------- 3,3
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások 3 079,9 2 889,5 -- 4 359,7--6 781,01 039,22 889,5 10 709,7

Elvonások és befizetések 1 238,4 -- -- 1 190,0-------- 1 190,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 841,5 2 889,5 -- 3 169,6------2 889,5 9 519,5

BEVÉTELEK 0,4 -- -- 24,8--24,8---- 24,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 21,3--21,3---- 21,3

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 21,3-------- 21,3

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 3,3-------- 3,3

4 Működési bevételek 0,4 -- -- ---------- --

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4 433,4 -- -- 5 216,9--5 216,9---- 5 216,9

8 Maradvány igénybevétele 4 433,4 -- -- 5 216,9--5 216,9---- 5 216,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 4 433,4 -- -- 5 216,9--5 216,9---- 5 216,9

Maradvány igénybevétele 4 433,4 -- -- 5 216,9--5 216,9---- 5 216,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4 433,4 -- -- 5 216,9-------- 5 216,9

TÁMOGATÁSOK 3 878,3 2 900,0 -- 5 475,2--1 536,01 039,22 900,0 5 475,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 3 878,3 2 900,0 -- 5 475,2--1 536,01 039,22 900,0 5 475,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 3 878,3 2 900,0 -- 5 475,2--1 536,01 039,22 900,0 5 475,2

Központi, irányító szervi támogatás 3 878,3 2 900,0 -- 5 475,2--1 536,01 039,22 900,0 5 475,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 5 216,9 -- -- -- -- -- -- -- 6 353,6

Hazai fejlesztési programok célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 4

KIADÁSOK 760,9 21,8 -- 191,8--170,0--21,8 191,8

1 Működési költségvetés 125,9 21,8 -- 141,6--119,8--21,8 141,6

 / 3 Dologi kiadások 21,0 21,0 -- 10,0---11,0--21,0 10,0

Szolgáltatási kiadások 16,5 21,0 -- 7,9------21,0 7,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 4,5 -- -- 2,1-------- 2,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 104,9 0,8 -- 131,6--130,8--0,8 131,6

Elvonások és befizetések 2,9 -- -- 13,1-------- 13,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 102,0 -- -- 33,7-------- 33,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 0,8 -- 84,8------0,8 84,8

2 Felhalmozási költségvetés 635,0 -- -- 50,2--50,2---- 50,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 635,0 -- -- 50,2--50,2---- 50,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 635,0 -- -- 26,7-------- 26,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 23,5-------- 23,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 124,6 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 34,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

34,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 89,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

89,7 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 760,8 -- -- 146,3--146,3---- 146,3

8 Maradvány igénybevétele 760,8 -- -- 146,3--146,3---- 146,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 760,8 -- -- 146,3--146,3---- 146,3

Maradvány igénybevétele 760,8 -- -- 146,3--146,3---- 146,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 760,8 -- -- 146,3-------- 146,3

TÁMOGATÁSOK 21,8 21,8 -- 45,5--23,7--21,8 45,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 21,8 21,8 -- 45,5--23,7--21,8 45,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 21,8 21,8 -- 45,5--23,7--21,8 45,5

Központi, irányító szervi támogatás 21,8 21,8 -- 45,5--23,7--21,8 45,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 146,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Intézményi kezességi díjtámogatások ( 01112 Kormányzat )3320 5

KIADÁSOK 1 671,9 1 403,6 -- 2 942,8--1 007,31 750,01 403,6 4 160,9

1 Működési költségvetés 1 671,9 1 403,6 -- 2 942,8--1 007,31 750,01 403,6 4 160,9

 / 3 Dologi kiadások -- 4,9 -- -----4,9--4,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 4,9 -- --------4,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 671,9 1 398,7 -- 2 942,8--1 012,21 750,01 398,7 4 160,9

Elvonások és befizetések 218,4 -- -- ---------- 10,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 453,5 1 398,7 -- 2 942,8------1 398,7 4 150,2

BEVÉTELEK 0,9 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,9 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,9 -- -- 18,5-------- 18,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 324,0 -- -- 993,7--993,7---- 993,7

8 Maradvány igénybevétele 1 324,0 -- -- 993,7--993,7---- 993,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 324,0 -- -- 993,7--993,7---- 993,7

Maradvány igénybevétele 1 324,0 -- -- 993,7--993,7---- 993,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 324,0 -- -- 993,7-------- 993,7

TÁMOGATÁSOK 1 340,7 1 403,6 -- 3 148,7---4,91 750,01 403,6 3 148,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 340,7 1 403,6 -- 3 148,7---4,91 750,01 403,6 3 148,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 340,7 1 403,6 -- 3 148,7---4,91 750,01 403,6 3 148,7

Központi, irányító szervi támogatás 1 340,7 1 403,6 -- 3 148,7---4,91 750,01 403,6 3 148,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 993,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 218,1

Balaton fejlesztési feladatok támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 6
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 231,5 220,0 -- 224,2--4,2--220,0 224,2

1 Működési költségvetés 88,5 50,0 -- 59,5--9,5--50,0 59,5

 / 3 Dologi kiadások -- 0,8 -- -----0,8--0,8 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,8 -- --------0,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 88,5 49,2 -- 59,5--10,3--49,2 59,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,9-------- 3,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 88,5 49,2 -- 55,6------49,2 55,6

2 Felhalmozási költségvetés 143,0 170,0 -- 164,7---5,3--170,0 164,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 143,0 170,0 -- 164,7---5,3--170,0 164,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 143,0 170,0 -- 164,7------170,0 164,7

BEVÉTELEK -- -- -- 1,1--1,1---- 1,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 12,3 -- -- 3,9--3,9---- 3,9

8 Maradvány igénybevétele 12,3 -- -- 3,9--3,9---- 3,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 12,3 -- -- 3,9--3,9---- 3,9

Maradvány igénybevétele 12,3 -- -- 3,9--3,9---- 3,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 12,3 -- -- 3,9-------- 3,9

TÁMOGATÁSOK 223,1 220,0 -- 219,2---0,8--220,0 219,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 223,1 220,0 -- 219,2---0,8--220,0 219,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 223,1 220,0 -- 219,2---0,8--220,0 219,2

Központi, irányító szervi támogatás 223,1 220,0 -- 219,2---0,8--220,0 219,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 10

KIADÁSOK 164,2 -- -- 14,2--14,5---- 14,5

1 Működési költségvetés 28,4 -- -- 5,3--5,6---- 5,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28,4 -- -- 5,3--5,6---- 5,6

Elvonások és befizetések 1,2 -- -- 3,8-------- 4,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 27,2 -- -- 1,5-------- 1,6

2 Felhalmozási költségvetés 135,8 -- -- 8,9--8,9---- 8,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 135,8 -- -- 8,9--8,9---- 8,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 135,8 -- -- 8,9-------- 8,9

BEVÉTELEK 166,8 -- -- 10,7--10,7---- 10,7

4 Működési bevételek 72,1 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 69,9 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 11 Egyéb működési bevételek 2,2 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 94,7 -- -- 10,7--10,7---- 10,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 94,7 -- -- 10,7-------- 10,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,1 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

8 Maradvány igénybevétele 1,1 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,1 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

Maradvány igénybevétele 1,1 -- -- 3,8--3,8---- 3,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,1 -- -- 3,8-------- 3,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,7 -- -- -- -- -- -- -- 0,3

Kis- és középvállalkozói célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3320 11

KIADÁSOK 6,0 -- -- 42,2--42,3---- 42,3

1 Működési költségvetés 2,1 -- -- 39,9--40,0---- 40,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,1 -- -- 39,9--40,0---- 40,0

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- 0,6-------- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,0 -- -- 39,3-------- 39,2

2 Felhalmozási költségvetés 3,9 -- -- 2,3--2,3---- 2,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,9 -- -- 2,3--2,3---- 2,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3,9 -- -- 2,3-------- 2,3

BEVÉTELEK 6,5 -- -- 41,7--41,7---- 41,7

4 Működési bevételek 2,2 -- -- 40,4--40,4---- 40,4

 / 8 Kamatbevételek 1,5 -- -- 39,2-------- 39,2

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,7 -- -- 1,2-------- 1,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4,3 -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4,3 -- -- 1,3-------- 1,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 0,6--0,6---- 0,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 0,6-------- 0,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,6 -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése ( 13201 Idegenforgalom )3320 23

KIADÁSOK 1 976,2 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

1 Működési költségvetés -- -- -- 7,9--7,9---- 7,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 7,9--7,9---- 7,9

Elvonások és befizetések -- -- -- 7,9-------- 7,9

2 Felhalmozási költségvetés 1 976,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 976,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 976,2 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 6,6 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 6,6 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 977,6 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

8 Maradvány igénybevétele 1 977,6 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 977,6 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

Maradvány igénybevétele 1 977,6 -- -- 7,9--7,9---- 7,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 977,6 -- -- 7,9-------- 7,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 8,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti Vágta rendezvény megvalósítása ( 08119 Egyéb sport és szabadidős tevékenységek (nem bontott) )3320 24

KIADÁSOK 179,4 180,0 -- 179,4---0,6--180,0 179,4

1 Működési költségvetés 179,4 180,0 -- 179,4---0,6--180,0 179,4

 / 3 Dologi kiadások -- 0,6 -- -----0,6--0,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,6 -- --------0,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 179,4 179,4 -- 179,4------179,4 179,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 179,4 179,4 -- 179,4------179,4 179,4

TÁMOGATÁSOK 179,4 180,0 -- 179,4---0,6--180,0 179,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 179,4 180,0 -- 179,4---0,6--180,0 179,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 179,4 180,0 -- 179,4---0,6--180,0 179,4

Központi, irányító szervi támogatás 179,4 180,0 -- 179,4---0,6--180,0 179,4

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

Fenntartható fejlesztések ( 126 Máshová nem sorolt közlekedési rendszerekkel kapcsolatos tevékenységek és 
szolgáltatások )

3320 25

KIADÁSOK -- -- -- 257,0----257,9-- 257,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 257,0----257,9-- 257,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 257,0----257,9-- 257,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 257,0-------- 257,9

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 257,9----257,9-- 257,9

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 257,9----257,9-- 257,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 257,9----257,9-- 257,9

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 257,9----257,9-- 257,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,9

Infokommunikációs ágazati programok ( X 1231 )3420

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

Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 1

KIADÁSOK 10,1 1 243,7 -- 89,5---1 154,2--1 243,7 89,5

1 Működési költségvetés 10,1 1 243,7 -- 45,5---1 198,2--1 243,7 45,5

 / 1 Személyi juttatások -- 33,5 -- -----33,5--33,5 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 -- 33,5 -- --------33,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 6,5 -- -----6,5--6,5 --

 / 3 Dologi kiadások -- 1 203,7 -- -----1 203,7--1 203,7 --

Kommunikációs szolgáltatások -- 1 199,7 -- --------1 199,7 --

Szolgáltatási kiadások -- 4,0 -- --------4,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,1 -- -- 45,5--45,5---- 45,5

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- 1,5-------- 1,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 10,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 44,0-------- 44,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 44,0--44,0---- 44,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 44,0--44,0---- 44,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 44,0-------- 44,0

BEVÉTELEK 11,4 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

11,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,1 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

8 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Maradvány igénybevétele 0,1 -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,1 -- -- 1,5-------- 1,5

TÁMOGATÁSOK -- 1 243,7 -- 88,0---1 155,7--1 243,7 88,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 243,7 -- 88,0---1 155,7--1 243,7 88,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 243,7 -- 88,0---1 155,7--1 243,7 88,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 243,7 -- 88,0---1 155,7--1 243,7 88,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,4 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzeti Infokommunikációs Stratégia (NIS) végrehajtásához kapcsolódó feladatok ( 12701 Távközlés, hírközlés )3420 2

KIADÁSOK 3 689,4 10 924,0 -- 1 876,0---9 242,9201,510 924,0 1 882,6

1 Működési költségvetés 1 783,9 9 831,0 -- 1 798,6---8 227,3201,59 831,0 1 805,2

 / 1 Személyi juttatások -- 75,3 -- -----75,3--75,3 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 75,3 -- --------75,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 14,7 -- -----14,7--14,7 --

 / 3 Dologi kiadások -- 8 123,5 -- -----8 123,5--8 123,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 5,9 -- --------5,9 --

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 8 117,6 -- --------8 117,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 783,9 1 617,5 -- 1 798,6---13,8201,51 617,5 1 805,2

Elvonások és befizetések 2,9 -- -- 47,5-------- 50,8
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 87,9 15,0 -- --------15,0 2,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 693,1 1 602,5 -- 1 751,1------1 602,5 1 752,2

2 Felhalmozási költségvetés 1 905,5 1 093,0 -- 77,4---1 015,6--1 093,0 77,4

 / 6 Beruházások -- 1 093,0 -- -----1 093,0--1 093,0 --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése -- 1 093,0 -- --------1 093,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 905,5 -- -- 77,4--77,4---- 77,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 905,5 -- -- 77,4-------- 77,4

BEVÉTELEK 84,1 -- -- 79,4--79,4---- 79,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 84,1 -- -- 75,1--75,1---- 75,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

84,1 -- -- 75,1-------- 75,1

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,3--4,3---- 4,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 4,3-------- 4,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 101,2 -- -- 885,1--885,1---- 885,1

8 Maradvány igénybevétele 2 101,2 -- -- 885,1--885,1---- 885,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 101,2 -- -- 885,1--885,1---- 885,1

Maradvány igénybevétele 2 101,2 -- -- 885,1--885,1---- 885,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 101,2 -- -- 885,1-------- 885,1

TÁMOGATÁSOK 2 389,2 10 924,0 -- 918,1---10 207,4201,510 924,0 918,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 389,2 10 924,0 -- 918,1---10 207,4201,510 924,0 918,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 389,2 10 924,0 -- 918,1---10 207,4201,510 924,0 918,1

Központi, irányító szervi támogatás 2 389,2 10 924,0 -- 918,1---10 207,4201,510 924,0 918,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 885,1 -- -- -- -- -- -- -- 6,6

Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok ( X 1231 )3520

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

Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )3520 1

KIADÁSOK 809,7 810,5 -- 809,7---0,8--810,5 809,7

1 Működési költségvetés 570,3 660,1 -- 747,7--87,6--660,1 747,7

 / 3 Dologi kiadások -- 0,8 -- -----0,8--0,8 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,8 -- --------0,8 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 570,3 659,3 -- 747,7--88,4--659,3 747,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 570,3 659,3 -- 747,7------659,3 747,7

2 Felhalmozási költségvetés 239,4 150,4 -- 62,0---88,4--150,4 62,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 239,4 150,4 -- 62,0---88,4--150,4 62,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 239,4 150,4 -- 62,0------150,4 62,0

TÁMOGATÁSOK 809,7 810,5 -- 809,7---0,8--810,5 809,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 809,7 810,5 -- 809,7---0,8--810,5 809,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 809,7 810,5 -- 809,7---0,8--810,5 809,7

Központi, irányító szervi támogatás 809,7 810,5 -- 809,7---0,8--810,5 809,7
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KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --

Épületenergetikai pályázati program ( 13704 Környezetgazdálkodás )3520 2

KIADÁSOK -- 400,0 -- 370,1--398,6--400,0 798,6

1 Működési költségvetés -- 1,4 -- --------1,4 1,4

 / 3 Dologi kiadások -- 1,4 -- --------1,4 1,4

Szolgáltatási kiadások -- 1,4 -- --------1,4 1,4

2 Felhalmozási költségvetés -- 398,6 -- 370,1--398,6--398,6 797,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 398,6 -- 370,1--398,6--398,6 797,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 398,6 -- 370,1------398,6 797,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 398,6--398,6---- 398,6

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 398,6--398,6---- 398,6

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 398,6--398,6---- 398,6

Maradvány igénybevétele -- -- -- 398,6--398,6---- 398,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 398,6-------- 398,6

TÁMOGATÁSOK 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Központi, irányító szervi támogatás 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 398,6 -- -- -- -- -- -- -- 428,5

Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat ( 13704 Környezetgazdálkodás )3520 3

KIADÁSOK 103,4 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

1 Működési költségvetés 74,6 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 74,6 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

Elvonások és befizetések 27,2 -- -- 0,5-------- 0,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 46,6 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 28,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 28,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 11,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 17,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 103,9 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

8 Maradvány igénybevétele 103,9 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 103,9 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

Maradvány igénybevétele 103,9 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 103,9 -- -- 0,5-------- 0,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,5 -- -- -- -- -- -- -- --

Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )3520 4

KIADÁSOK 9 659,9 27 035,4 -- 19 694,7--38 059,0-1 000,027 035,4 64 094,4
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1 Működési költségvetés 1 550,7 2 721,9 -- 2 164,7--3 305,5--2 721,9 6 027,4

 / 3 Dologi kiadások 33,8 94,3 -- 14,9--5,2--94,3 99,5

Szolgáltatási kiadások 33,8 94,3 -- 14,9------94,3 99,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 516,9 2 627,6 -- 2 149,8--3 300,3--2 627,6 5 927,9

Nemzetközi kötelezettségek 73,0 -- -- 40,0-------- 40,0

Elvonások és befizetések 879,7 -- -- 0,8-------- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 409,7-------- 662,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 564,2 2 627,6 -- 1 699,3------2 627,6 5 224,6

2 Felhalmozási költségvetés 8 109,2 24 313,5 -- 17 530,0--34 753,5-1 000,024 313,5 58 067,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 8 109,2 24 313,5 -- 17 530,0--34 753,5-1 000,024 313,5 58 067,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4 608,3-------- 5 014,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 8 109,2 24 313,5 -- 12 921,7------24 313,5 53 052,3

BEVÉTELEK 0,2 -- -- 904,4--904,4---- 904,4

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

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 305,9--305,9---- 305,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 305,9-------- 305,9

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 598,4--598,4---- 598,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 598,4-------- 598,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18 876,7 -- -- 26 957,6--26 957,6---- 26 957,6

8 Maradvány igénybevétele 18 876,7 -- -- 26 957,6--26 957,6---- 26 957,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 18 876,7 -- -- 26 957,6--26 957,6---- 26 957,6

Maradvány igénybevétele 18 876,7 -- -- 26 957,6--26 957,6---- 26 957,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18 876,7 -- -- 26 957,6-------- 26 957,6

TÁMOGATÁSOK 5 665,5 27 035,4 -- 36 232,4--10 197,0-1 000,027 035,4 36 232,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 665,5 27 035,4 -- 36 232,4--10 197,0-1 000,027 035,4 36 232,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 665,5 27 035,4 -- 36 232,4--10 197,0-1 000,027 035,4 36 232,4

Központi, irányító szervi támogatás 5 665,5 27 035,4 -- 36 232,4--10 197,0-1 000,027 035,4 36 232,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 14 882,5 -- -- -- -- -- -- -- 44 399,7

Bányanyitási feladatok kiadásai ( 09111 Bányászati és tüzelőanyag feldolgozási tevékenységek )3520 5

KIADÁSOK 2,9 249,2 -- 5,3---212,6--249,2 36,6

1 Működési költségvetés 2,9 249,2 -- 5,3---212,6--249,2 36,6

 / 3 Dologi kiadások -- 0,9 -- -----0,9--0,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,9 -- --------0,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,9 248,3 -- 5,3---211,7--248,3 36,6

Elvonások és befizetések 2,9 -- -- 5,3-------- 36,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 248,3 -- --------248,3 --

BEVÉTELEK -- -- -- 31,3--31,3---- 31,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 31,3--31,3---- 31,3
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 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 31,3-------- 31,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4,4-------- 4,4

TÁMOGATÁSOK 7,4 249,2 -- 0,9---248,3--249,2 0,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 7,4 249,2 -- 0,9---248,3--249,2 0,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7,4 249,2 -- 0,9---248,3--249,2 0,9

Központi, irányító szervi támogatás 7,4 249,2 -- 0,9---248,3--249,2 0,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,5 -- -- -- -- -- -- -- 31,3

Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása ( 07121 Kollektív lakásszolgáltatások )3520 6

KIADÁSOK 21,7 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

1 Működési költségvetés 7,9 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,9 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Elvonások és befizetések 7,9 -- -- 1,2-------- 1,2

2 Felhalmozási költségvetés 13,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 13,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 13,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,4 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

8 Maradvány igénybevétele 11,4 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 11,4 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Maradvány igénybevétele 11,4 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11,4 -- -- 1,2-------- 1,2

TÁMOGATÁSOK 11,5 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 11,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 11,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,2 -- -- -- -- -- -- -- --

Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai ( 13404 Pénzintézeti szolgáltatások )3520 7

KIADÁSOK 870,8 -- -- 0,2--397,6---- 397,6

1 Működési költségvetés 24,7 -- -- ----85,6---- 85,6

 / 3 Dologi kiadások 10,7 -- -- ----21,4---- 21,4

Szolgáltatási kiadások 10,7 -- -- ---------- 21,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 14,0 -- -- ----64,2---- 64,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 24,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 14,0 -- -- ---------- 39,8

2 Felhalmozási költségvetés 846,1 -- -- 0,2--312,0---- 312,0
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 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 846,1 -- -- 0,2--312,0---- 312,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 1,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 846,1 -- -- 0,2-------- 310,9

BEVÉTELEK 1,5 -- -- 1,6--1,6---- 1,6

4 Működési bevételek 1,4 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 8 Kamatbevételek 1,4 -- -- ---------- --

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

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,9--0,9---- 0,9

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,9-------- 0,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 265,3 -- -- 396,0--396,0---- 396,0

8 Maradvány igénybevétele 1 265,3 -- -- 396,0--396,0---- 396,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 265,3 -- -- 396,0--396,0---- 396,0

Maradvány igénybevétele 1 265,3 -- -- 396,0--396,0---- 396,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 265,3 -- -- 396,0-------- 396,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 396,0 -- -- -- -- -- -- -- 397,4

Gazdasági Zöldítési Rendszer ( 14401 Környezetvédelem )3520 8

KIADÁSOK 3 042,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 1 085,8 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 0,7 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 0,7 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 085,1 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 879,7 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 205,4 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 956,2 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 956,2 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 88,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 868,2 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 45,8 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

44,2 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 0,7 -- -- ---------- --

 / 8 Kamatbevételek 0,7 -- -- ---------- --

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

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 9 405,8 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 9 405,8 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 9 405,8 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 9 405,8 -- -- ---------- --
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Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 9 405,8 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 5 665,5 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 665,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 665,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 5 665,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12 075,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Energiafelhasználási hatékonyság javítása ( 07111 Egyéni lakásügyek )3520 10

KIADÁSOK 1,8 -- -- 1,6--2,0---- 2,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 0,4--0,8---- 0,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 0,4--0,8---- 0,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,4-------- 0,8

2 Felhalmozási költségvetés 1,8 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,8 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1,8 -- -- 1,2-------- 1,2

BEVÉTELEK 0,4 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

4 Működési bevételek 0,4 -- -- 0,4--0,4---- 0,4

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,2 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

8 Maradvány igénybevétele 2,2 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,2 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Maradvány igénybevétele 2,2 -- -- 0,8--0,8---- 0,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,2 -- -- 0,8-------- 0,8

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

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

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 0,8--0,8---- 0,8

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

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,8 -- -- -- -- -- -- -- 0,4

Energiahatékonyság javításának támogatása ( 1440 Máshova nem sorolt környezetvédelmi tevékenységek és 
szolgáltatások )

3520 11

KIADÁSOK 2 163,0 -- -- 0,1--516,7---- 516,7

1 Működési költségvetés 119,7 -- -- 0,1--77,8---- 77,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 119,7 -- -- 0,1--77,8---- 77,8

Elvonások és befizetések 0,4 -- -- 0,1-------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 119,3 -- -- ---------- 77,8

2 Felhalmozási költségvetés 2 043,3 -- -- ----438,9---- 438,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 043,3 -- -- ----438,9---- 438,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2 043,3 -- -- ---------- 438,9

BEVÉTELEK 0,1 -- -- ---------- --
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1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 0,1 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 679,6 -- -- 516,7--516,7---- 516,7

8 Maradvány igénybevétele 2 679,6 -- -- 516,7--516,7---- 516,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 679,6 -- -- 516,7--516,7---- 516,7

Maradvány igénybevétele 2 679,6 -- -- 516,7--516,7---- 516,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 679,6 -- -- 516,7-------- 516,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 516,7 -- -- -- -- -- -- -- 516,6

A derogációs kiosztás keretében történő beruházások támogatásának kifizetése ( 14401 Környezetvédelem )3520 12

KIADÁSOK 1 406,9 -- -- 1 092,1--1 092,1---- 1 092,1

1 Működési költségvetés 445,0 -- -- 697,8--697,8---- 697,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 445,0 -- -- 697,8--697,8---- 697,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 596,5-------- 596,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 445,0 -- -- 101,3-------- 101,3

2 Felhalmozási költségvetés 961,9 -- -- 394,3--394,3---- 394,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 961,9 -- -- 394,3--394,3---- 394,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 961,9 -- -- 394,3-------- 394,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 465,4 -- -- 1 058,5--1 092,1---- 1 092,1

8 Maradvány igénybevétele 2 465,4 -- -- 1 058,5--1 092,1---- 1 092,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 465,4 -- -- 1 058,5--1 092,1---- 1 092,1

Maradvány igénybevétele 2 465,4 -- -- 1 058,5--1 092,1---- 1 092,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 465,4 -- -- 1 058,5-------- 1 092,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 058,5 -- -- -- -- -- -- -- -33,6

LIFE Program önerő támogatás ( 14401 Környezetvédelem )3520 13

KIADÁSOK -- 410,0 -- 100,1---309,9--410,0 100,1

1 Működési költségvetés -- 410,0 -- 17,8---392,1--410,0 17,8

 / 3 Dologi kiadások -- 1,4 -- -----1,4--1,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 1,4 -- --------1,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 408,6 -- 17,8---390,7--408,6 17,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 350,0 -- 12,8------350,0 12,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 58,6 -- 5,0------58,6 5,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 82,3--82,2---- 82,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 82,3--82,2---- 82,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 82,3-------- 82,3

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
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Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 0,1-------- 0,1

TÁMOGATÁSOK 0,1 410,0 -- 100,0---310,0--410,0 100,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 410,0 -- 100,0---310,0--410,0 100,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 410,0 -- 100,0---310,0--410,0 100,0

Központi, irányító szervi támogatás 0,1 410,0 -- 100,0---310,0--410,0 100,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapja ( 07201 Települési vízellátás és vízminőség-védelem )3520 14

KIADÁSOK -- 1 500,0 -- 2 985,1--1 498,6--1 500,0 2 998,6

1 Működési költségvetés -- 17,4 -- -----12,1--17,4 5,3

 / 3 Dologi kiadások -- 17,4 -- -----12,1--17,4 5,3

Szolgáltatási kiadások -- 17,4 -- --------17,4 5,3

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 482,6 -- 2 985,1--1 510,7--1 482,6 2 993,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 482,6 -- 2 985,1--1 510,7--1 482,6 2 993,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 135,8-------- 1 137,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 482,6 -- 1 849,3------1 482,6 1 856,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 494,8--1 494,8---- 1 494,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 494,8--1 494,8---- 1 494,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 494,8--1 494,8---- 1 494,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 494,8--1 494,8---- 1 494,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 494,8-------- 1 494,8

TÁMOGATÁSOK 1 494,8 1 500,0 -- 1 503,8--3,8--1 500,0 1 503,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 494,8 1 500,0 -- 1 503,8--3,8--1 500,0 1 503,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 494,8 1 500,0 -- 1 503,8--3,8--1 500,0 1 503,8

Központi, irányító szervi támogatás 1 494,8 1 500,0 -- 1 503,8--3,8--1 500,0 1 503,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 494,8 -- -- -- -- -- -- -- 13,5

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása ( 14123 Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )3520 15

KIADÁSOK 6 663,7 14 650,0 -- 14 688,8--11 716,0-514,014 650,0 25 852,0

1 Működési költségvetés 6 663,7 14 650,0 -- 11 060,6--7 515,1-514,014 650,0 21 651,2

 / 3 Dologi kiadások 6 257,6 13 359,0 -- 9 331,0--7 040,0-514,013 359,0 19 885,0

Készletbeszerzés 9,3 -- -- ---------- --

Kommunikációs szolgáltatások 0,5 -- -- 1,6-------- 1,6

Szolgáltatási kiadások 4 813,3 13 321,4 -- 7 087,4------13 321,4 15 397,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 102,5 -- -- 226,0-------- 226,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 332,0 37,6 -- 2 016,0------37,6 4 260,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 406,1 1 291,0 -- 1 729,6--475,1--1 291,0 1 766,2

Elvonások és befizetések -- -- -- 781,8-------- 812,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 402,7 150,0 -- 144,3------150,0 144,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 3,4 1 141,0 -- 803,5------1 141,0 809,1
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2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3 628,2--4 200,9---- 4 200,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3 628,2--4 200,9---- 4 200,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 23,4-------- 23,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 3 604,8-------- 4 177,4

BEVÉTELEK 7 815,4 -- -- 30,6--30,6---- 30,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 814,3 -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7 814,3 -- -- 0,5-------- 0,5

4 Működési bevételek 1,1 -- -- 29,9--29,9---- 29,9

 / 11 Egyéb működési bevételek 1,1 -- -- 29,9-------- 29,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 12 772,2--12 772,2---- 12 772,2

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 12 772,2--12 772,2---- 12 772,2

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 12 772,2--12 772,2---- 12 772,2

Maradvány igénybevétele -- -- -- 12 772,2--12 772,2---- 12 772,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 12 772,2-------- 12 772,2

TÁMOGATÁSOK 11 620,4 14 650,0 -- 13 049,2---1 086,8-514,014 650,0 13 049,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 620,4 14 650,0 -- 13 049,2---1 086,8-514,014 650,0 13 049,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 620,4 14 650,0 -- 13 049,2---1 086,8-514,014 650,0 13 049,2

Központi, irányító szervi támogatás 11 620,4 14 650,0 -- 13 049,2---1 086,8-514,014 650,0 13 049,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 12 772,1 -- -- -- -- -- -- -- 11 163,2

Karolina bánya külfejtés tájrendezése ( 14202 Környezeti kárelhárítás, mérés, ellenőrzés )3520 16

KIADÁSOK -- 2 008,0 -- -----1 308,9-699,12 008,0 --

1 Működési költségvetés -- 2 008,0 -- -----1 308,9-699,12 008,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 7,0 -- -------7,07,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 7,0 -- --------7,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 2 001,0 -- -----1 308,9-692,12 001,0 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 2 001,0 -- --------2 001,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 2 008,0 -- -----1 308,9-699,12 008,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 008,0 -- -----1 308,9-699,12 008,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 2 008,0 -- -----1 308,9-699,12 008,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 2 008,0 -- -----1 308,9-699,12 008,0 --

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

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával összefüggő feladatok ( 14409 Egyéb környezetvédelmi 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3520 17

KIADÁSOK 7,4 150,0 -- -----45,6--150,0 104,4

1 Működési költségvetés 7,4 150,0 -- -----45,6--150,0 104,4
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 / 3 Dologi kiadások -- 150,0 -- -----45,6--150,0 104,4

Szolgáltatási kiadások -- 150,0 -- --------150,0 99,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- ---------- 5,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7,4 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 7,4 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 7,4 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 24,8--24,8---- 24,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,8--24,8---- 24,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,8--24,8---- 24,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,8--24,8---- 24,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 24,8-------- 24,8

TÁMOGATÁSOK 24,8 150,0 -- 79,6---70,4--150,0 79,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 24,8 150,0 -- 79,6---70,4--150,0 79,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 24,8 150,0 -- 79,6---70,4--150,0 79,6

Központi, irányító szervi támogatás 24,8 150,0 -- 79,6---70,4--150,0 79,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 24,8 -- -- -- -- -- -- -- 104,4

Hulladéklerakási járulékból finanszírozott feladatok ( 14401 Környezetvédelem )3520 19

KIADÁSOK 258,5 -- -- 552,7--555,4---- 555,4

1 Működési költségvetés 258,5 -- -- 292,8--295,5---- 295,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 258,5 -- -- 292,8--295,5---- 295,5

Elvonások és befizetések 20,1 -- -- 11,1-------- 11,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 225,7 -- -- 266,8-------- 269,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 12,7 -- -- 14,9-------- 14,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 259,9--259,9---- 259,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 259,9--259,9---- 259,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 259,9-------- 259,9

BEVÉTELEK 12,8 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7,9 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

7,9 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 693,0 -- -- 555,4--555,4---- 555,4

8 Maradvány igénybevétele 693,0 -- -- 555,4--555,4---- 555,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 693,0 -- -- 555,4--555,4---- 555,4

Maradvány igénybevétele 693,0 -- -- 555,4--555,4---- 555,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 693,0 -- -- 555,4-------- 555,4

TÁMOGATÁSOK 108,1 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 108,1 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 108,1 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 108,1 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 555,4 -- -- -- -- -- -- -- 2,7

Fenntartható városi buszok beszerzésének ösztönzése ( 129 Máshová nem sorolt közlekedési és távközlési 
tevékenységek és szolgáltatások )

3520 20

KIADÁSOK -- -- -- 1 600,0----1 602,1-- 1 602,1

1 Működési költségvetés -- -- -- 795,4--795,42,1-- 797,5

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ------2,1-- 2,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 2,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 795,4--795,4---- 795,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 795,4-------- 795,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 804,6---795,41 600,0-- 804,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 804,6---795,41 600,0-- 804,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 804,6-------- 804,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 602,1----1 602,1-- 1 602,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 602,1----1 602,1-- 1 602,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 602,1----1 602,1-- 1 602,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 602,1----1 602,1-- 1 602,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2,1

Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása ( X 1231 )3720

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

Épületenergetikával és energiahatékonysággal összefüggő feladatok ellátása ( 13704 Környezetgazdálkodás )3720 3

KIADÁSOK 166,5 150,0 -- 190,8--40,9--150,0 190,9

1 Működési költségvetés 166,4 135,0 -- 185,3--50,3--135,0 185,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 166,4 135,0 -- 185,3--50,3--135,0 185,3

Elvonások és befizetések 13,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 152,5 135,0 -- 185,3------135,0 185,3

2 Felhalmozási költségvetés 0,1 15,0 -- 5,5---9,4--15,0 5,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,1 15,0 -- 5,5---9,4--15,0 5,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,1 15,0 -- 5,5------15,0 5,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 16,5 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 16,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 16,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 16,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 16,5 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 150,0 150,0 -- 190,9--40,9--150,0 190,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 190,9--40,9--150,0 190,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 190,9--40,9--150,0 190,9

Központi, irányító szervi támogatás 150,0 150,0 -- 190,9--40,9--150,0 190,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 0,1

Egyéb feladatok ( X 1231 )3820

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

Nemzetközi tagdíjak ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )3820 1

KIADÁSOK 570,9 504,1 -- 524,1--74,1--504,1 578,2

1 Működési költségvetés 570,9 504,1 -- 524,1--74,1--504,1 578,2

 / 3 Dologi kiadások 0,1 1,0 -- 0,1---0,9--1,0 0,1

Szolgáltatási kiadások 0,1 1,0 -- 0,1------1,0 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 570,8 503,1 -- 524,0--75,0--503,1 578,1

Nemzetközi kötelezettségek 555,5 503,1 -- 523,0------503,1 577,1

Elvonások és befizetések 15,3 -- -- 1,0-------- 1,0

BEVÉTELEK -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

4 Működési bevételek -- -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 15,0-------- 15,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 202,6 -- -- 43,1--43,1---- 43,1

8 Maradvány igénybevétele 202,6 -- -- 43,1--43,1---- 43,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 202,6 -- -- 43,1--43,1---- 43,1

Maradvány igénybevétele 202,6 -- -- 43,1--43,1---- 43,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 202,6 -- -- 43,1-------- 43,1

TÁMOGATÁSOK 411,4 504,1 -- 520,1--16,0--504,1 520,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 411,4 504,1 -- 520,1--16,0--504,1 520,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 411,4 504,1 -- 520,1--16,0--504,1 520,1

Központi, irányító szervi támogatás 411,4 504,1 -- 520,1--16,0--504,1 520,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 43,1 -- -- -- -- -- -- -- 54,1

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3820 2

KIADÁSOK 199,6 53,9 -- 29,4---19,2--53,9 34,7

1 Működési költségvetés 199,6 53,9 -- 29,4---19,2--53,9 34,7

 / 3 Dologi kiadások 79,1 53,9 -- 9,2---44,7--53,9 9,2

Szolgáltatási kiadások 12,3 53,9 -- 6,4------53,9 6,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 66,8 -- -- 2,8-------- 2,8

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,1 -- -- ---------- --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések 6,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 114,4 -- -- 20,2--25,5---- 25,5

Elvonások és befizetések 69,5 -- -- 20,2-------- 25,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 44,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 65,1 -- -- 5,3--5,3---- 5,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 65,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

65,0 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek 0,1 -- -- 5,3--5,3---- 5,3

 / 11 Egyéb működési bevételek 0,1 -- -- 5,3-------- 5,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 124,8 -- -- 19,3--19,3---- 19,3

8 Maradvány igénybevétele 124,8 -- -- 19,3--19,3---- 19,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 124,8 -- -- 19,3--19,3---- 19,3

Maradvány igénybevétele 124,8 -- -- 19,3--19,3---- 19,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 124,8 -- -- 19,3-------- 19,3

TÁMOGATÁSOK 28,9 53,9 -- 10,1---43,8--53,9 10,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 28,9 53,9 -- 10,1---43,8--53,9 10,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 28,9 53,9 -- 10,1---43,8--53,9 10,1

Központi, irányító szervi támogatás 28,9 53,9 -- 10,1---43,8--53,9 10,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 19,2 -- -- -- -- -- -- -- 5,3

Kormányzati szakpolitikai feladatok ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )3820 3

KIADÁSOK 5 360,8 3 400,2 -- 6 577,7--2 569,61 368,83 400,2 7 338,6

1 Működési költségvetés 5 360,8 3 400,2 -- 6 577,7--2 569,61 368,83 400,2 7 338,6

 / 3 Dologi kiadások 5 360,4 3 400,2 -- 6 468,7--3 829,4--3 400,2 7 229,6

Szolgáltatási kiadások 2 783,0 1 427,5 -- 3 749,8------1 427,5 4 236,0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 437,8 1 269,5 -- 1 343,7------1 269,5 1 456,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 139,6 703,2 -- 1 375,2------703,2 1 537,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 0,4 -- -- 109,0---1 259,81 368,8-- 109,0

Elvonások és befizetések 0,4 -- -- 109,0-------- 109,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 725,9 -- -- 2 599,9--2 599,9---- 2 599,9

8 Maradvány igénybevétele 2 725,9 -- -- 2 599,9--2 599,9---- 2 599,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 725,9 -- -- 2 599,9--2 599,9---- 2 599,9

Maradvány igénybevétele 2 725,9 -- -- 2 599,9--2 599,9---- 2 599,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 725,9 -- -- 2 599,9-------- 2 599,9

TÁMOGATÁSOK 5 234,8 3 400,2 -- 4 738,7---30,31 368,83 400,2 4 738,7

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 234,8 3 400,2 -- 4 738,7---30,31 368,83 400,2 4 738,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 234,8 3 400,2 -- 4 738,7---30,31 368,83 400,2 4 738,7

Központi, irányító szervi támogatás 5 234,8 3 400,2 -- 4 738,7---30,31 368,83 400,2 4 738,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 599,9 -- -- -- -- -- -- -- 760,9

Állami többletfeladatok ( 12909 Egyéb közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )3820 7

KIADÁSOK 3 253,1 -- -- 25 260,9--11 788,814 924,2-- 26 713,0

1 Működési költségvetés 1 403,4 -- -- 11 244,8--10 217,62 266,1-- 12 483,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban
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teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 
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módosított 

előirányzat
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----5,2---- 5,2

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 5,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 403,4 -- -- 11 244,8--10 212,42 266,1-- 12 478,5

Nemzetközi kötelezettségek 5,0 -- -- ---------- 5,0

Elvonások és befizetések 13,5 -- -- 528,5-------- 1 000,3

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson belülre

521,8 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 57,5 -- -- 4 165,8-------- 4 165,8

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

-- -- -- 512,5-------- 512,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 805,6 -- -- 6 038,0-------- 6 794,9

2 Felhalmozási költségvetés 1 849,7 -- -- 14 016,1--1 571,212 658,1-- 14 229,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 849,7 -- -- 14 016,1--1 571,212 658,1-- 14 229,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 569,8 -- -- 261,8-------- 266,4

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

-- -- -- 120,0-------- 120,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 279,9 -- -- 13 634,3-------- 13 842,9

BEVÉTELEK 1 619,6 -- -- 1 258,3--1 258,3---- 1 258,3

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 941,6 -- -- 764,2--764,2---- 764,2

 / 4 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson belülről

-- -- -- 521,8-------- 521,8

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

941,6 -- -- 242,4-------- 242,4

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 678,0 -- -- 23,0--23,0---- 23,0

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

678,0 -- -- 23,0-------- 23,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 471,1--471,1---- 471,1

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 471,1-------- 471,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 076,5 -- -- 6 217,7--6 217,7---- 6 217,7

8 Maradvány igénybevétele 2 076,5 -- -- 6 217,7--6 217,7---- 6 217,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 076,5 -- -- 6 217,7--6 217,7---- 6 217,7

Maradvány igénybevétele 2 076,5 -- -- 6 217,7--6 217,7---- 6 217,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 076,5 -- -- 6 217,7-------- 6 217,7

TÁMOGATÁSOK 5 774,7 -- -- 19 237,0--4 312,814 924,2-- 19 237,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 5 774,7 -- -- 19 237,0--4 312,814 924,2-- 19 237,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 5 774,7 -- -- 19 237,0--4 312,814 924,2-- 19 237,0

Központi, irányító szervi támogatás 5 774,7 -- -- 19 237,0--4 312,814 924,2-- 19 237,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 6 217,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 452,1

Az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. szakmai feladatai ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek 
és szolgáltatások (nem bontott) )

3820 10
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 -- 1 087,6 -- 1 087,6------1 087,6 1 087,6

1 Működési költségvetés -- 1 087,6 -- 1 087,6------1 087,6 1 087,6

 / 3 Dologi kiadások -- 1 087,6 -- -----1 087,6--1 087,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 1 087,6 -- --------1 087,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 087,6--1 087,6---- 1 087,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,8-------- 3,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 083,8-------- 1 083,8

TÁMOGATÁSOK -- 1 087,6 -- 1 087,6------1 087,6 1 087,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 087,6 -- 1 087,6------1 087,6 1 087,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 087,6 -- 1 087,6------1 087,6 1 087,6

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 087,6 -- 1 087,6------1 087,6 1 087,6

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

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testületek támogatása ( 13709 Egyéb 
gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

3820 14

KIADÁSOK 398,8 400,0 -- 400,0--10,8--400,0 410,8

1 Működési költségvetés 391,3 400,0 -- 392,7--3,6--400,0 403,6

 / 3 Dologi kiadások -- 1,4 -- -----1,4--1,4 --

Szolgáltatási kiadások -- 1,4 -- --------1,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 391,3 398,6 -- 392,7--5,0--398,6 403,6

Elvonások és befizetések 0,2 -- -- 1,4-------- 12,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 391,1 398,6 -- 391,3------398,6 391,4

2 Felhalmozási költségvetés 7,5 -- -- 7,3--7,2---- 7,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,5 -- -- 7,3--7,2---- 7,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7,5 -- -- 7,3-------- 7,2

BEVÉTELEK -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 10,8--10,8---- 10,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 10,8-------- 10,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 0,2 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 0,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 0,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

Központi, irányító szervi támogatás 398,6 400,0 -- 400,0------400,0 400,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 10,8

2900



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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

Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  
szakigazgatás )

3820 15

KIADÁSOK 87,5 81,0 -- 85,4--7,8--81,0 88,8

1 Működési költségvetés 87,5 81,0 -- 84,2--6,6--81,0 87,6

 / 3 Dologi kiadások -- 0,3 -- -----0,3--0,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,3 -- --------0,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 87,5 80,7 -- 84,2--6,9--80,7 87,6

Elvonások és befizetések 4,9 -- -- 4,7-------- 8,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 82,6 80,7 -- 79,5------80,7 79,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1,2-------- 1,2

BEVÉTELEK 0,2 -- -- 3,4--3,4---- 3,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 3,4--3,4---- 3,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,2 -- -- 3,4-------- 3,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11,0 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

8 Maradvány igénybevétele 11,0 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 11,0 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Maradvány igénybevétele 11,0 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11,0 -- -- 4,4-------- 4,4

TÁMOGATÁSOK 80,7 81,0 -- 81,0------81,0 81,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 80,7 81,0 -- 81,0------81,0 81,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 80,7 81,0 -- 81,0------81,0 81,0

Központi, irányító szervi támogatás 80,7 81,0 -- 81,0------81,0 81,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,4 -- -- -- -- -- -- -- 3,4

Bányabezárás ( 11101 Bányászat )3820 17

KIADÁSOK 1 034,9 1 038,5 -- 1 038,5------1 038,5 1 038,5

1 Működési költségvetés 1 023,1 1 031,5 -- 1 028,6---2,9--1 031,5 1 028,6

 / 3 Dologi kiadások -- 3,6 -- -----3,6--3,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 3,6 -- --------3,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 023,1 1 027,9 -- 1 028,6--0,7--1 027,9 1 028,6

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,6-------- 3,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 023,1 1 027,9 -- 1 025,0------1 027,9 1 025,0

2 Felhalmozási költségvetés 11,8 7,0 -- 9,9--2,9--7,0 9,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,8 7,0 -- 9,9--2,9--7,0 9,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11,8 7,0 -- 9,9------7,0 9,9

TÁMOGATÁSOK 1 034,9 1 038,5 -- 1 038,5------1 038,5 1 038,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 034,9 1 038,5 -- 1 038,5------1 038,5 1 038,5

2901



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 034,9 1 038,5 -- 1 038,5------1 038,5 1 038,5

Központi, irányító szervi támogatás 1 034,9 1 038,5 -- 1 038,5------1 038,5 1 038,5

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

Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )3820 22

KIADÁSOK 273,0 -- -- 147,6--28,0119,6-- 147,6

1 Működési költségvetés 6,4 -- -- 2,2--0,91,3-- 2,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 6,4 -- -- 2,2--0,91,3-- 2,2

Elvonások és befizetések 3,0 -- -- 1,0-------- 1,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 3,4 -- -- 1,2-------- 1,2

2 Felhalmozási költségvetés 266,6 -- -- 145,4--27,1118,3-- 145,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 266,6 -- -- 145,4--27,1118,3-- 145,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 266,6 -- -- 145,4-------- 145,4

BEVÉTELEK 1,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,0 -- -- 28,0--28,0---- 28,0

8 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 28,0--28,0---- 28,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 28,0--28,0---- 28,0

Maradvány igénybevétele 3,0 -- -- 28,0--28,0---- 28,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,0 -- -- 28,0-------- 28,0

TÁMOGATÁSOK 297,0 -- -- 119,6----119,6-- 119,6

8 Központi, irányító szervi támogatás 297,0 -- -- 119,6----119,6-- 119,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 297,0 -- -- 119,6----119,6-- 119,6

Központi, irányító szervi támogatás 297,0 -- -- 119,6----119,6-- 119,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 28,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása ( 14409 Egyéb környezetvédelmi tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

3820 23

KIADÁSOK 137,3 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

1 Működési költségvetés 137,3 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 137,3 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

Elvonások és befizetések 107,1 -- -- 18,5-------- 18,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30,2 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 18,5 -- -- ---------- --

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

 / 8 Kamatbevételek 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 18,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 18,4 -- -- ---------- --

2902



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 137,3 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

8 Maradvány igénybevétele 137,3 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 137,3 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

Maradvány igénybevétele 137,3 -- -- 18,5--18,5---- 18,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 137,3 -- -- 18,5-------- 18,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 18,5 -- -- -- -- -- -- -- --

A hulladékgazdálkodási ideiglenes közszolgáltatás indokolt többletköltségei és kapcsolódó kártalanítása ( 14123 
Települési hulladékok begyűjtése, tárolása )

3820 24

KIADÁSOK 86,9 100,0 -- 597,6---2 776,64 626,0100,0 1 949,4

1 Működési költségvetés 86,9 100,0 -- 597,6---2 776,64 626,0100,0 1 949,4

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----492,4492,4-- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----96,096,0-- --

 / 3 Dologi kiadások -- 100,0 -- -----2 786,14 037,6100,0 1 351,5

Szolgáltatási kiadások -- 100,0 -- --------100,0 1 351,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 86,9 -- -- 597,6--597,9---- 597,9

Elvonások és befizetések 86,9 -- -- 1,4-------- 1,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 596,2-------- 596,4

BEVÉTELEK -- -- -- 226,1--226,1---- 226,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 226,1--226,1---- 226,1

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 226,1-------- 226,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 86,9 -- -- 371,8--371,8---- 371,8

8 Maradvány igénybevétele 86,9 -- -- 371,8--371,8---- 371,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 86,9 -- -- 371,8--371,8---- 371,8

Maradvány igénybevétele 86,9 -- -- 371,8--371,8---- 371,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 86,9 -- -- 371,8-------- 371,8

TÁMOGATÁSOK 371,8 100,0 -- 1 351,5---3 374,54 626,0100,0 1 351,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 371,8 100,0 -- 1 351,5---3 374,54 626,0100,0 1 351,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 371,8 100,0 -- 1 351,5---3 374,54 626,0100,0 1 351,5

Központi, irányító szervi támogatás 371,8 100,0 -- 1 351,5---3 374,54 626,0100,0 1 351,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 371,8 -- -- -- -- -- -- -- 1 351,8

NFSI Nkft. működési támogatás ( 14408 Környezetvédelem szakigazgatása )3820 25

KIADÁSOK -- 44,7 -- 24,0---20,7--44,7 24,0

1 Működési költségvetés -- 44,7 -- 24,0---20,7--44,7 24,0

 / 3 Dologi kiadások -- 0,2 -- -----0,2--0,2 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,2 -- --------0,2 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 44,5 -- 24,0---20,5--44,5 24,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 24,0-------- 24,0

2903



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban
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módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 44,5 -- --------44,5 --

BEVÉTELEK 24,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 24,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

24,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 24,0--24,0---- 24,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,0--24,0---- 24,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,0--24,0---- 24,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 24,0--24,0---- 24,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 24,0-------- 24,0

TÁMOGATÁSOK -- 44,7 -- -----44,7--44,7 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 44,7 -- -----44,7--44,7 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 44,7 -- -----44,7--44,7 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 44,7 -- -----44,7--44,7 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 24,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása ( 0640 Máshová nem sorolt társadalombiztosítási, szociális és jóléti 
szolgáltatások )

3820 29

KIADÁSOK 7 782,0 -- -- 4,8--5,0---- 5,0

1 Működési költségvetés 7 782,0 -- -- 4,8--5,0---- 5,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 782,0 -- -- 4,8--5,0---- 5,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 4,8-------- 5,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7 782,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 4,8--4,8---- 4,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,8--4,8---- 4,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,8--4,8---- 4,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 4,8--4,8---- 4,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 4,8-------- 4,8

TÁMOGATÁSOK 7 786,8 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 786,8 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 786,8 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 7 786,8 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,8 -- -- -- -- -- -- -- 0,2

Kiemelt nemzeti emlékhely környezete rekonstrukciójának támogatása ( 08128 Műemlékvédelem )3820 30

KIADÁSOK -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

2904



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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előirányzat

2019. évi 
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 600,0 -- --------600,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

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

World Robot Olympiad megszervezésével kapcsolatos kiadások ( 01428 Műszaki fejlesztés szakigazgatása )3820 31

KIADÁSOK -- -- -- 2 391,6---8,42 400,0-- 2 391,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 250,7---149,32 400,0-- 2 250,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 250,7---149,32 400,0-- 2 250,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 250,7-------- 2 250,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 140,9--140,9---- 140,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 140,9--140,9---- 140,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 140,9-------- 140,9

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 391,6---8,42 400,0-- 2 391,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 391,6---8,42 400,0-- 2 391,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 391,6---8,42 400,0-- 2 391,6

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 391,6---8,42 400,0-- 2 391,6

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

A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és felvezető eseményeinek támogatása ( 13202 Nemzetközi kiállítások )3820 32

KIADÁSOK -- -- -- 5 294,8---195,85 490,6-- 5 294,8

1 Működési költségvetés -- -- -- 5 187,4---208,25 395,6-- 5 187,4

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----1,1-1,1-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 5 187,4---209,35 396,7-- 5 187,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 5 187,4-------- 5 187,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 107,4--12,495,0-- 107,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 107,4--12,495,0-- 107,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 107,4-------- 107,4

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 5 294,8---195,85 490,6-- 5 294,8

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 294,8---195,85 490,6-- 5 294,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 294,8---195,85 490,6-- 5 294,8

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 5 294,8---195,85 490,6-- 5 294,8

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

Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet közműfejlesztéseinek támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés 
)

3820 33

KIADÁSOK -- -- -- 9 998,0---35,010 033,0-- 9 998,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 5 417,7--5 382,735,0-- 5 417,7

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----35,035,0-- --

2905



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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2019. évi 
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 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 5 417,7--5 417,7---- 5 417,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 5 417,7-------- 5 417,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 4 580,3---5 417,79 998,0-- 4 580,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 4 580,3---5 417,79 998,0-- 4 580,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 4 580,3-------- 4 580,3

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 9 998,0---35,010 033,0-- 9 998,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 998,0---35,010 033,0-- 9 998,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 998,0---35,010 033,0-- 9 998,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 9 998,0---35,010 033,0-- 9 998,0

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

Gazdasági társaságok feladatellátásának támogatása ( 14201 Földrajzi egységek környezetvédelme )3820 35

KIADÁSOK -- -- -- 738,5--695,543,0-- 738,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 664,5--621,543,0-- 664,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 664,5--621,543,0-- 664,5

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 

államháztartáson kívülre

-- -- -- 200,0-------- 200,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 464,5-------- 464,5

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 74,0--74,0---- 74,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 74,0--74,0---- 74,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 74,0-------- 74,0

BEVÉTELEK -- -- -- 196,7--196,7---- 196,7

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 196,7--196,7---- 196,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 196,7-------- 196,7

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 541,8--498,843,0-- 541,8

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 541,8--498,843,0-- 541,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 541,8--498,843,0-- 541,8

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 541,8--498,843,0-- 541,8

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

Belgazdasági feladatok ( X 1231 )6420

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

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő 
tevékenységei )

6420 1

KIADÁSOK 151,0 151,0 -- 168,4--17,4--151,0 168,4

1 Működési költségvetés 148,5 150,5 -- 165,1--14,6--150,5 165,1

 / 3 Dologi kiadások -- 0,5 -- -----0,5--0,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,5 -- --------0,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 148,5 150,0 -- 165,1--15,1--150,0 165,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 17,9-------- 17,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 148,5 150,0 -- 147,2------150,0 147,2

2 Felhalmozási költségvetés 2,5 0,5 -- 3,3--2,8--0,5 3,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,5 0,5 -- 3,3--2,8--0,5 3,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,5 0,5 -- 3,3------0,5 3,3

BEVÉTELEK -- -- -- 17,9--17,9---- 17,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 17,9--17,9---- 17,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 17,9-------- 17,9

TÁMOGATÁSOK 151,0 151,0 -- 150,5---0,5--151,0 150,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 151,0 151,0 -- 150,5---0,5--151,0 150,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 151,0 151,0 -- 150,5---0,5--151,0 150,5

Központi, irányító szervi támogatás 151,0 151,0 -- 150,5---0,5--151,0 150,5

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

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján ( 02409 Egyéb védelmi 
tevékenységek (nem bontott) )

6420 2

KIADÁSOK 39,4 4,2 -- 98,5--49,345,04,2 98,5

1 Működési költségvetés 39,4 4,2 -- 80,1--30,945,04,2 80,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----45,045,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 39,4 4,2 -- 80,1--75,9--4,2 80,1

Elvonások és befizetések 15,0 -- -- 2,1-------- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 24,4 4,2 -- 78,0------4,2 78,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 18,4--18,4---- 18,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 18,4--18,4---- 18,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 18,4-------- 18,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 39,4 -- -- 49,3--49,3---- 49,3

8 Maradvány igénybevétele 39,4 -- -- 49,3--49,3---- 49,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 39,4 -- -- 49,3--49,3---- 49,3

Maradvány igénybevétele 39,4 -- -- 49,3--49,3---- 49,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 39,4 -- -- 49,3-------- 49,3

TÁMOGATÁSOK 49,3 4,2 -- 49,2----45,04,2 49,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 49,3 4,2 -- 49,2----45,04,2 49,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 49,3 4,2 -- 49,2----45,04,2 49,2

Központi, irányító szervi támogatás 49,3 4,2 -- 49,2----45,04,2 49,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 49,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Nemzetközi szabványosítási feladatok ( 13405 Szabványosítás, hitelesítés, eredetvédelem, műszaki minősítés )6420 3

KIADÁSOK 98,4 170,0 -- 213,7--43,7--170,0 213,7

1 Működési költségvetés 98,4 170,0 -- 210,7--40,7--170,0 210,7

 / 3 Dologi kiadások -- 0,6 -- -----0,6--0,6 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)
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módosítás

2019. évi 

törvényi 
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 
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Intézményi 
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módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Szolgáltatási kiadások -- 0,6 -- --------0,6 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 98,4 169,4 -- 210,7--41,3--169,4 210,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 0,3-------- 0,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 98,4 169,4 -- 210,4------169,4 210,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 3,0--3,0---- 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 3,0-------- 3,0

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 28,4 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

8 Maradvány igénybevétele 28,4 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 28,4 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

Maradvány igénybevétele 28,4 -- -- 44,0--44,0---- 44,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 28,4 -- -- 44,0-------- 44,0

TÁMOGATÁSOK 114,0 170,0 -- 169,4---0,6--170,0 169,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 114,0 170,0 -- 169,4---0,6--170,0 169,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 114,0 170,0 -- 169,4---0,6--170,0 169,4

Központi, irányító szervi támogatás 114,0 170,0 -- 169,4---0,6--170,0 169,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 44,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Irinyi terv végrehajtása ( X 1231 )6420 4

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

Irinyi Terv iparstratégiai támogatásai ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )6420 4 1

KIADÁSOK 1 826,8 2 500,0 -- 4 425,9--3 664,3--2 500,0 6 164,3

1 Működési költségvetés 1 329,8 1 250,0 -- 1 111,0--131,8--1 250,0 1 381,8

 / 3 Dologi kiadások -- 78,9 -- -----78,9--78,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 78,9 -- --------78,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 329,8 1 171,1 -- 1 111,0--210,7--1 171,1 1 381,8

Elvonások és befizetések 402,0 -- -- 93,9-------- 93,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 927,8 1 171,1 -- 1 017,1------1 171,1 1 287,9

2 Felhalmozási költségvetés 497,0 1 250,0 -- 3 314,9--3 532,5--1 250,0 4 782,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 497,0 1 250,0 -- 3 314,9--3 532,5--1 250,0 4 782,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 497,0 1 250,0 -- 3 314,9------1 250,0 4 782,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 000,0 -- -- 3 673,2--3 673,2---- 3 673,2

8 Maradvány igénybevétele 3 000,0 -- -- 3 673,2--3 673,2---- 3 673,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 000,0 -- -- 3 673,2--3 673,2---- 3 673,2

Maradvány igénybevétele 3 000,0 -- -- 3 673,2--3 673,2---- 3 673,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 000,0 -- -- 3 673,2-------- 3 673,2
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 2 500,0 2 500,0 -- 2 491,1---8,9--2 500,0 2 491,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 500,0 2 500,0 -- 2 491,1---8,9--2 500,0 2 491,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 500,0 2 500,0 -- 2 491,1---8,9--2 500,0 2 491,1

Központi, irányító szervi támogatás 2 500,0 2 500,0 -- 2 491,1---8,9--2 500,0 2 491,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 673,2 -- -- -- -- -- -- -- 1 738,4

Beszállítói-fejlesztési Program ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )6420 4 2

KIADÁSOK 2 614,5 3 000,0 -- 6 156,3--4 667,8--3 000,0 7 667,8

1 Működési költségvetés 891,2 500,0 -- 1 338,9--1 013,9--500,0 1 514,0

 / 3 Dologi kiadások -- 110,5 -- -----110,5--110,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 110,5 -- --------110,5 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 891,2 389,5 -- 1 338,9--1 124,4--389,5 1 514,0

Elvonások és befizetések 418,5 -- -- 55,3-------- 55,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 472,7 389,5 -- 1 283,6------389,5 1 458,7

2 Felhalmozási költségvetés 1 723,3 2 500,0 -- 4 817,4--3 653,9--2 500,0 6 153,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 723,3 2 500,0 -- 4 817,4--3 653,9--2 500,0 6 153,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 723,3 2 500,0 -- 4 817,4------2 500,0 6 153,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 979,8 -- -- 4 752,3--4 752,3---- 4 752,3

8 Maradvány igénybevétele 979,8 -- -- 4 752,3--4 752,3---- 4 752,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 979,8 -- -- 4 752,3--4 752,3---- 4 752,3

Maradvány igénybevétele 979,8 -- -- 4 752,3--4 752,3---- 4 752,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 979,8 -- -- 4 752,3-------- 4 752,3

TÁMOGATÁSOK 6 387,0 3 000,0 -- 2 915,5---84,5--3 000,0 2 915,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 387,0 3 000,0 -- 2 915,5---84,5--3 000,0 2 915,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 387,0 3 000,0 -- 2 915,5---84,5--3 000,0 2 915,5

Központi, irányító szervi támogatás 6 387,0 3 000,0 -- 2 915,5---84,5--3 000,0 2 915,5

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4 752,3 -- -- -- -- -- -- -- 1 511,5

Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )6420 4 3

KIADÁSOK -- -- -- 2 100,0--2 100,0---- 2 100,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 2 100,0--2 100,0---- 2 100,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 2 100,0--2 100,0---- 2 100,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 100,0-------- 2 100,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 2 100,0--2 100,0---- 2 100,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 100,0--2 100,0---- 2 100,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 100,0--2 100,0---- 2 100,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 2 100,0--2 100,0---- 2 100,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 2 100,0-------- 2 100,0

TÁMOGATÁSOK 2 100,0 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 100,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 100,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 2 100,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 100,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Ipar 4.0. program ( 13601 Gazdasági és munkaügyi kutatás és fejlesztés )6420 4 4

KIADÁSOK -- 1 500,0 -- 2 957,8--1 460,0--1 500,0 2 960,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 572,7--572,7---- 572,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 572,7--572,7---- 572,7

Elvonások és befizetések -- -- -- 24,9-------- 24,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 547,8-------- 547,8

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 500,0 -- 2 385,1--887,3--1 500,0 2 387,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 500,0 -- 2 385,1--887,3--1 500,0 2 387,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 500,0 -- 2 385,1------1 500,0 2 387,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 1 500,0--1 500,0---- 1 500,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 1 500,0-------- 1 500,0

TÁMOGATÁSOK 1 500,0 1 500,0 -- 1 460,0---40,0--1 500,0 1 460,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 500,0 1 500,0 -- 1 460,0---40,0--1 500,0 1 460,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 500,0 1 500,0 -- 1 460,0---40,0--1 500,0 1 460,0

Központi, irányító szervi támogatás 1 500,0 1 500,0 -- 1 460,0---40,0--1 500,0 1 460,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1 500,0 -- -- -- -- -- -- -- 2,2

Az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás ( 13301 
Gazdaság- és területfejlesztés )

6420 5

KIADÁSOK 617,9 6 000,0 -- 24 067,1--15 261,23 000,06 000,0 24 261,2

1 Működési költségvetés 5,0 -- -- 1 986,7--1 988,7---- 1 988,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5,0 -- -- 1 986,7--1 988,7---- 1 988,7

Elvonások és befizetések 5,0 -- -- 1 247,3-------- 1 247,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 739,4-------- 741,4

2 Felhalmozási költségvetés 612,9 6 000,0 -- 22 080,4--13 272,53 000,06 000,0 22 272,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 612,9 6 000,0 -- 22 080,4--13 272,53 000,06 000,0 22 272,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 612,9 6 000,0 -- 22 080,4------6 000,0 22 272,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 5,0 -- -- 15 387,1--15 387,1---- 15 387,1

8 Maradvány igénybevétele 5,0 -- -- 15 387,1--15 387,1---- 15 387,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 5,0 -- -- 15 387,1--15 387,1---- 15 387,1

Maradvány igénybevétele 5,0 -- -- 15 387,1--15 387,1---- 15 387,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 5,0 -- -- 15 387,1-------- 15 387,1

TÁMOGATÁSOK 16 000,0 6 000,0 -- 8 874,1---125,93 000,06 000,0 8 874,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 16 000,0 6 000,0 -- 8 874,1---125,93 000,06 000,0 8 874,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 16 000,0 6 000,0 -- 8 874,1---125,93 000,06 000,0 8 874,1

Központi, irányító szervi támogatás 16 000,0 6 000,0 -- 8 874,1---125,93 000,06 000,0 8 874,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 387,1 -- -- -- -- -- -- -- 194,1

Jedlik Terv ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )6420 7

KIADÁSOK 1 937,0 -- -- ----2,8---- 2,8

1 Működési költségvetés 434,0 -- -- ----2,8---- 2,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 434,0 -- -- ----2,8---- 2,8

Elvonások és befizetések -- -- -- ---------- 2,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 434,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 503,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 503,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 486,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 16,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,3--2,3---- 2,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,3-------- 2,3

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,5--0,5---- 0,5

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,5-------- 0,5

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 937,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 1 937,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 937,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 1 937,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 937,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 2,8

MKIK támogatása ( 13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások )6420 8

KIADÁSOK -- 50,0 -- 96,7--70,3--50,0 120,3

1 Működési költségvetés -- 50,0 -- 62,9--36,5--50,0 86,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 50,0 -- 62,9--36,5--50,0 86,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 1,0-------- 21,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 50,0 -- 61,9------50,0 65,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 33,8--33,8---- 33,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 33,8--33,8---- 33,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 33,8-------- 33,8

BEVÉTELEK -- -- -- 20,3--20,3---- 20,3

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 20,3--20,3---- 20,3

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 20,3-------- 20,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Maradvány igénybevétele -- -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 50,0-------- 50,0

TÁMOGATÁSOK 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Központi, irányító szervi támogatás 50,0 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 50,0 -- -- -- -- -- -- -- 23,6

Munkaerőpiaci és képzési feladatok ( X 1231 )6520

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

Szakképzési Centrumok által ellátott felnőttoktatási tevékenység finanszírozása ( 04709 Egyéb oktatási 
tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

6520 1

KIADÁSOK 12 214,1 12 000,0 -- 12 271,4--276,7--12 000,0 12 276,7

1 Működési költségvetés 12 091,1 12 000,0 -- 12 125,0--130,3--12 000,0 12 130,3

 / 3 Dologi kiadások -- 41,9 -- -----41,9--41,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 41,9 -- --------41,9 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 12 091,1 11 958,1 -- 12 125,0--172,2--11 958,1 12 130,3

Elvonások és befizetések 28,0 -- -- 83,3-------- 87,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 12 063,1 11 958,1 -- 12 041,7------11 958,1 12 042,7

2 Felhalmozási költségvetés 123,0 -- -- 146,4--146,4---- 146,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 123,0 -- -- 146,4--146,4---- 146,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 123,0 -- -- 146,4-------- 146,4

BEVÉTELEK 1 385,5 -- -- 245,2--245,2---- 245,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 295,0 -- -- 245,2--245,2---- 245,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

1 295,0 -- -- 245,2-------- 245,2

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 90,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

90,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 73,4--73,4---- 73,4

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 73,4--73,4---- 73,4

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 73,4--73,4---- 73,4

Maradvány igénybevétele -- -- -- 73,4--73,4---- 73,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 73,4-------- 73,4

TÁMOGATÁSOK 10 902,0 12 000,0 -- 11 958,1---41,9--12 000,0 11 958,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 10 902,0 12 000,0 -- 11 958,1---41,9--12 000,0 11 958,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 10 902,0 12 000,0 -- 11 958,1---41,9--12 000,0 11 958,1

Központi, irányító szervi támogatás 10 902,0 12 000,0 -- 11 958,1---41,9--12 000,0 11 958,1
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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: 73,4 -- -- -- -- -- -- -- 5,3

Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos kiadások ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

6520 2

KIADÁSOK 1 128,4 -- -- 9 999,0--16 621,3---- 16 621,3

1 Működési költségvetés -- -- -- 704,9--1 204,9---- 1 204,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 704,9--1 204,9---- 1 204,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 704,9-------- 1 204,9

2 Felhalmozási költségvetés 1 128,4 -- -- 9 294,1--15 416,4---- 15 416,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 128,4 -- -- 9 294,1--15 416,4---- 15 416,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 1 128,4 -- -- 9 294,1-------- 15 416,4

BEVÉTELEK 5 850,8 -- -- 715,4--715,4---- 715,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 500,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

500,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5 350,8 -- -- 715,4--715,4---- 715,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5 350,8 -- -- 715,4-------- 715,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 11 183,5 -- -- 15 905,9--15 905,9---- 15 905,9

8 Maradvány igénybevétele 11 183,5 -- -- 15 905,9--15 905,9---- 15 905,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 11 183,5 -- -- 15 905,9--15 905,9---- 15 905,9

Maradvány igénybevétele 11 183,5 -- -- 15 905,9--15 905,9---- 15 905,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 11 183,5 -- -- 15 905,9-------- 15 905,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15 905,9 -- -- -- -- -- -- -- 6 622,3

Váci Fejlesztő Központ létrehozása és működtetése ( 04409 Nem besorolható oktatási szolgáltatások (nem bontott) )6520 3

KIADÁSOK 1 410,9 332,0 -- 346,0--14,0--332,0 346,0

1 Működési költségvetés 219,8 332,0 -- 268,4---63,6--332,0 268,4

 / 3 Dologi kiadások -- 1,0 -- -----1,0--1,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 1,0 -- --------1,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 219,8 331,0 -- 268,4---62,6--331,0 268,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 0,3-------- 0,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 219,8 331,0 -- 268,1------331,0 268,1

2 Felhalmozási költségvetés 1 191,1 -- -- 77,6--77,6---- 77,6

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 191,1 -- -- 77,6--77,6---- 77,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 191,1 -- -- 77,6-------- 77,6

BEVÉTELEK 15,0 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 15,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

15,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 410,9 -- -- 15,0--15,0---- 15,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 1 410,9 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 410,9 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Maradvány igénybevétele 1 410,9 -- -- 15,0--15,0---- 15,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 410,9 -- -- 15,0-------- 15,0

TÁMOGATÁSOK -- 332,0 -- 331,0---1,0--332,0 331,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 332,0 -- 331,0---1,0--332,0 331,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 332,0 -- 331,0---1,0--332,0 331,0

Központi, irányító szervi támogatás -- 332,0 -- 331,0---1,0--332,0 331,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 15,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Dunakeszi alap- és középfokú oktatási intézmények, kulturális központ fejlesztés előkészítése ( 04239 Egyéb 
középfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

6520 4

KIADÁSOK -- -- -- 430,0----430,0-- 430,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 430,0----430,0-- 430,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 430,0----430,0-- 430,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 430,0-------- 430,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 430,0----430,0-- 430,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 430,0----430,0-- 430,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 430,0----430,0-- 430,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 430,0----430,0-- 430,0

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

Kutatási és fejlesztési feladatok ( X 1231 )6620

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

MTA kutatóintézetek, kutatóhelyek támogatása ( 01418 Alapkutatás szakigazgatása )6620 1

KIADÁSOK -- 20 110,6 -- 15 836,6---4 274,0--20 110,6 15 836,6

1 Működési költségvetés -- 20 110,6 -- 15 836,6---4 274,0--20 110,6 15 836,6

 / 3 Dologi kiadások -- 70,1 -- -----70,1--70,1 --

Szolgáltatási kiadások -- 70,1 -- --------70,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 20 040,5 -- 15 836,6---4 203,9--20 040,5 15 836,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 20 040,5 -- 15 836,6------20 040,5 15 836,6

TÁMOGATÁSOK -- 20 110,6 -- 15 836,6---4 274,0--20 110,6 15 836,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 20 110,6 -- 15 836,6---4 274,0--20 110,6 15 836,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 20 110,6 -- 15 836,6---4 274,0--20 110,6 15 836,6

Központi, irányító szervi támogatás -- 20 110,6 -- 15 836,6---4 274,0--20 110,6 15 836,6

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

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )6620 2

KIADÁSOK -- 694,2 -- -----694,2--694,2 --

1 Működési költségvetés -- 694,2 -- -----694,2--694,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- 694,2 -- -----694,2--694,2 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Szolgáltatási kiadások -- 694,2 -- --------694,2 --

TÁMOGATÁSOK -- 694,2 -- -----694,2--694,2 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 694,2 -- -----694,2--694,2 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 694,2 -- -----694,2--694,2 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 694,2 -- -----694,2--694,2 --

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

Infrastruktúra fejlesztés és központi kezelésű felújítások támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )6620 3

KIADÁSOK -- 1 865,8 -- 406,5---1 459,3--1 865,8 406,5

1 Működési költségvetés -- 542,0 -- 406,5---135,5--542,0 406,5

 / 3 Dologi kiadások -- 542,0 -- -----542,0--542,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 542,0 -- --------542,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 406,5--406,5---- 406,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 406,5-------- 406,5

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 323,8 -- -----1 323,8--1 323,8 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 323,8 -- -----1 323,8--1 323,8 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 323,8 -- --------1 323,8 --

TÁMOGATÁSOK -- 1 865,8 -- 406,5---1 459,3--1 865,8 406,5

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 865,8 -- 406,5---1 459,3--1 865,8 406,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 865,8 -- 406,5---1 459,3--1 865,8 406,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 865,8 -- 406,5---1 459,3--1 865,8 406,5

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

Akadémiai kiválósági programok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )6620 4

KIADÁSOK -- 3 561,5 -- -----3 561,5--3 561,5 --

1 Működési költségvetés -- 3 218,3 -- -----3 218,3--3 218,3 --

 / 1 Személyi juttatások -- 2 713,6 -- -----2 713,6--2 713,6 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 2 713,6 -- --------2 713,6 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 504,7 -- -----504,7--504,7 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 343,2 -- -----343,2--343,2 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 343,2 -- -----343,2--343,2 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 343,2 -- --------343,2 --

TÁMOGATÁSOK -- 3 561,5 -- -----3 561,5--3 561,5 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 561,5 -- -----3 561,5--3 561,5 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 561,5 -- -----3 561,5--3 561,5 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 561,5 -- -----3 561,5--3 561,5 --

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

Kutatói pályázatok támogatása ( 01419 Alapkutatás (nem bontott) )6620 5

KIADÁSOK -- 1 839,6 -- -----1 839,6--1 839,6 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
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hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

1 Működési költségvetés -- 1 839,6 -- -----1 839,6--1 839,6 --

 / 1 Személyi juttatások -- 1 551,1 -- -----1 551,1--1 551,1 --

Foglalkoztatottak személyi juttatásai -- 1 551,1 -- --------1 551,1 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 288,5 -- -----288,5--288,5 --

TÁMOGATÁSOK -- 1 839,6 -- -----1 839,6--1 839,6 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 839,6 -- -----1 839,6--1 839,6 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 839,6 -- -----1 839,6--1 839,6 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 839,6 -- -----1 839,6--1 839,6 --

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

Kutatási kiválóság támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )6620 6

KIADÁSOK -- 12 713,8 -- -------12 713,812 713,8 --

1 Működési költségvetés -- 12 163,7 -- -------12 163,712 163,7 --

 / 3 Dologi kiadások -- 44,3 -- -------44,344,3 --

Szolgáltatási kiadások -- 44,3 -- --------44,3 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 12 119,4 -- -------12 119,412 119,4 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- 12 119,4 -- --------12 119,4 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 550,1 -- -------550,1550,1 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 550,1 -- -------550,1550,1 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 550,1 -- --------550,1 --

TÁMOGATÁSOK -- 12 713,8 -- -------12 713,812 713,8 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 12 713,8 -- -------12 713,812 713,8 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 12 713,8 -- -------12 713,812 713,8 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 12 713,8 -- -------12 713,812 713,8 --

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

Felsőoktatási kiválósági programok támogatása ( 04311 Egyetemi képzés )6620 7

KIADÁSOK -- 29 079,4 -- 733,5---28 305,0--29 079,4 774,4

1 Működési költségvetés -- 27 173,8 -- 730,5---26 402,4--27 173,8 771,4

 / 3 Dologi kiadások -- 27 173,8 -- -----27 132,9--27 173,8 40,9

Szolgáltatási kiadások -- 27 173,8 -- --------27 173,8 40,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 730,5--730,5---- 730,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 298,1-------- 298,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 432,4-------- 432,4

2 Felhalmozási költségvetés -- 1 905,6 -- 3,0---1 902,6--1 905,6 3,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 1 905,6 -- 3,0---1 902,6--1 905,6 3,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- 1 905,6 -- --------1 905,6 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 3,0-------- 3,0

TÁMOGATÁSOK -- 29 079,4 -- 774,4---28 305,0--29 079,4 774,4
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 
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2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat
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módosítás
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 29 079,4 -- 774,4---28 305,0--29 079,4 774,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 29 079,4 -- 774,4---28 305,0--29 079,4 774,4

Központi, irányító szervi támogatás -- 29 079,4 -- 774,4---28 305,0--29 079,4 774,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 40,9

Kiválósági Programok támogatása ( 01416 Alapkutatást segítő, kiegészítő tevékenységek )6620 8

KIADÁSOK -- -- -- 1 322,2--1 322,2---- 1 322,2

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 124,2--1 124,2---- 1 124,2

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 124,2--1 124,2---- 1 124,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 124,2-------- 1 124,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 198,0--198,0---- 198,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 198,0--198,0---- 198,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 198,0-------- 198,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 322,2--1 322,2---- 1 322,2

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 322,2--1 322,2---- 1 322,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 322,2--1 322,2---- 1 322,2

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 322,2--1 322,2---- 1 322,2

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

ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása ( 01414 Multidiszciplináris alapkutatás )6620 9

KIADÁSOK -- -- -- 1 042,0---570,01 612,0-- 1 042,0

1 Működési költségvetés -- -- -- 326,7---250,7577,4-- 326,7

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----93,693,6-- --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----16,416,4-- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----248,4248,4-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 326,7--107,7219,0-- 326,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 326,7-------- 326,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 715,3---319,31 034,6-- 715,3

 / 6 Beruházások -- -- -- -----211,6211,6-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 715,3---107,7823,0-- 715,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 715,3-------- 715,3

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 042,0---570,01 612,0-- 1 042,0

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 042,0---570,01 612,0-- 1 042,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 042,0---570,01 612,0-- 1 042,0

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 042,0---570,01 612,0-- 1 042,0

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

Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott intézmény feladatainak támogatása ( 04311 Egyetemi képzés )6620 10

KIADÁSOK -- -- -- 2 818,5--2 818,5---- 2 818,5

1 Működési költségvetés -- -- -- 2 811,5--2 811,5---- 2 811,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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előirányzat

Törvényi 

módosítás
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2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 23,7--23,7---- 23,7

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 23,7-------- 23,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 787,8--2 787,8---- 2 787,8

Elvonások és befizetések -- -- -- 34,9-------- 34,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 752,9-------- 2 752,9

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 7,0--7,0---- 7,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 7,0--7,0---- 7,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 7,0-------- 7,0

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 2 818,5--2 818,5---- 2 818,5

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 818,5--2 818,5---- 2 818,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 818,5--2 818,5---- 2 818,5

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 2 818,5--2 818,5---- 2 818,5

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

Felsőoktatási feladatok ( X 1231 )6720

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

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása ( 04332 Felsőfokú szakképesítést nyújtó képzés )6720 1

KIADÁSOK 23 100,5 23 560,4 -- 23 711,9--391,1723,123 560,4 24 674,6

1 Működési költségvetés 23 100,5 23 560,4 -- 23 657,4--336,6723,123 560,4 24 620,1

 / 3 Dologi kiadások -- 165,6 -- -----165,6--165,6 --

Szolgáltatási kiadások -- 165,6 -- --------165,6 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 57,0 -- -- ----5,8---- 5,8

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 57,0 -- -- ---------- 5,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 23 043,5 23 394,8 -- 23 657,4--496,4723,123 394,8 24 614,3

Elvonások és befizetések 129,0 -- -- 30,4-------- 51,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 60,9 -- -- 157,3-------- 157,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 22 853,6 23 394,8 -- 23 469,7------23 394,8 24 405,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 54,5--54,5---- 54,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 54,5--54,5---- 54,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 54,5-------- 54,5

BEVÉTELEK 270,7 -- -- 257,2--257,2---- 257,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 44,1 -- -- 21,2--21,2---- 21,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

44,1 -- -- 21,2-------- 21,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 226,6 -- -- 236,0--236,0---- 236,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 226,6 -- -- 236,0-------- 236,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 382,3 -- -- 432,3--432,3---- 432,3

8 Maradvány igénybevétele 382,3 -- -- 432,3--432,3---- 432,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 382,3 -- -- 432,3--432,3---- 432,3

2918



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat
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módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Maradvány igénybevétele 382,3 -- -- 432,3--432,3---- 432,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 382,3 -- -- 432,3-------- 432,3

TÁMOGATÁSOK 22 879,8 23 560,4 -- 23 985,1---298,4723,123 560,4 23 985,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 22 879,8 23 560,4 -- 23 985,1---298,4723,123 560,4 23 985,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 22 879,8 23 560,4 -- 23 985,1---298,4723,123 560,4 23 985,1

Központi, irányító szervi támogatás 22 879,8 23 560,4 -- 23 985,1---298,4723,123 560,4 23 985,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 432,3 -- -- -- -- -- -- -- 962,7

Felsőoktatás speciális feladatai ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )6720 2

KIADÁSOK 844,0 669,2 -- 919,4--519,8806,0669,2 1 995,0

1 Működési költségvetés 833,0 669,2 -- 919,4--519,8-254,0669,2 935,0

 / 1 Személyi juttatások -- 569,5 -- -----569,5--569,5 --

Külső személyi juttatások -- 569,5 -- --------569,5 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 99,7 -- -----99,7--99,7 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----254,0-254,0-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 833,0 -- -- 919,4--935,0---- 935,0

Elvonások és befizetések 29,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 17,6 -- -- 119,9-------- 135,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 786,4 -- -- 799,5-------- 799,5

2 Felhalmozási költségvetés 11,0 -- -- ------1 060,0-- 1 060,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 11,0 -- -- ------1 060,0-- 1 060,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 11,0 -- -- ---------- 1 060,0

BEVÉTELEK 4,8 -- -- 118,4--118,4---- 118,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 31,5--31,5---- 31,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 31,5-------- 31,5

3 Közhatalmi bevételek -- -- -- 84,9--84,9---- 84,9

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek -- -- -- 84,9-------- 84,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,8 -- -- 2,0--2,0---- 2,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,8 -- -- 2,0-------- 2,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 186,6 -- -- 95,4--95,4---- 95,4

8 Maradvány igénybevétele 186,6 -- -- 95,4--95,4---- 95,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 186,6 -- -- 95,4--95,4---- 95,4

Maradvány igénybevétele 186,6 -- -- 95,4--95,4---- 95,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 186,6 -- -- 95,4-------- 95,4

TÁMOGATÁSOK 748,1 669,2 -- 1 781,2--306,0806,0669,2 1 781,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 748,1 669,2 -- 1 781,2--306,0806,0669,2 1 781,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 748,1 669,2 -- 1 781,2--306,0806,0669,2 1 781,2

Központi, irányító szervi támogatás 748,1 669,2 -- 1 781,2--306,0806,0669,2 1 781,2
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KELETKEZETT MARADVÁNY: 95,5 -- -- -- -- -- -- -- 1 075,6

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

6720 3

KIADÁSOK 241,4 -- -- 182,0--403,9---- 403,9

1 Működési költségvetés 138,4 -- -- 182,0--403,9---- 403,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 138,4 -- -- 182,0--403,9---- 403,9

Elvonások és befizetések 42,4 -- -- 182,0-------- 182,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 96,0 -- -- ---------- 221,9

2 Felhalmozási költségvetés 103,0 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 103,0 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 103,0 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 381,8 -- -- 221,9--221,9---- 221,9

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 162,3 -- -- 40,5--40,5---- 40,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

162,3 -- -- 40,5-------- 40,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 35,0 -- -- 181,4--181,4---- 181,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

35,0 -- -- 181,4-------- 181,4

6 Működési célú átvett pénzeszközök 184,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 184,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 41,6 -- -- 182,0--182,0---- 182,0

8 Maradvány igénybevétele 41,6 -- -- 182,0--182,0---- 182,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 41,6 -- -- 182,0--182,0---- 182,0

Maradvány igénybevétele 41,6 -- -- 182,0--182,0---- 182,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 41,6 -- -- 182,0-------- 182,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 182,0 -- -- -- -- -- -- -- 221,9

Francia Egyetem kialakítása a Szegedi Tudományegyetemen ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

6720 4

KIADÁSOK -- 39,8 -- -----39,8--39,8 --

1 Működési költségvetés -- 39,8 -- -----39,8--39,8 --

 / 1 Személyi juttatások -- 16,0 -- -----16,0--16,0 --

Külső személyi juttatások -- 16,0 -- --------16,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

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

 / 3 Dologi kiadások -- 20,7 -- -----20,7--20,7 --

Szolgáltatási kiadások -- 20,7 -- --------20,7 --

TÁMOGATÁSOK -- 39,8 -- -----39,8--39,8 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 39,8 -- -----39,8--39,8 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 39,8 -- -----39,8--39,8 --
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Központi, irányító szervi támogatás -- 39,8 -- -----39,8--39,8 --

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

Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

6720 5

KIADÁSOK 1 260,5 2 000,0 -- 2 343,9--343,9--2 000,0 2 343,9

1 Működési költségvetés 1 260,5 -- -- 376,9--376,9---- 376,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 260,5 -- -- 376,9--376,9---- 376,9

Elvonások és befizetések 771,3 -- -- 96,7-------- 96,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 489,2 -- -- 280,2-------- 280,2

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 000,0 -- 1 967,0---33,0--2 000,0 1 967,0

 / 6 Beruházások -- 2 000,0 -- -----2 000,0--2 000,0 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2 000,0 -- --------2 000,0 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1 967,0--1 967,0---- 1 967,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1 967,0-------- 1 967,0

BEVÉTELEK 507,7 -- -- 247,1--247,1---- 247,1

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 507,7 -- -- 245,7--245,7---- 245,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

507,7 -- -- 245,7-------- 245,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 771,5 -- -- 96,8--96,8---- 96,8

8 Maradvány igénybevétele 771,5 -- -- 96,8--96,8---- 96,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 771,5 -- -- 96,8--96,8---- 96,8

Maradvány igénybevétele 771,5 -- -- 96,8--96,8---- 96,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 771,5 -- -- 96,8-------- 96,8

TÁMOGATÁSOK 78,2 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 78,2 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 78,2 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 78,2 2 000,0 -- 2 000,0------2 000,0 2 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 96,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Szegedi Tudományegyetem infrastrukturális fejlesztése ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

6720 6

KIADÁSOK -- 7 653,6 -- -----7 653,6--7 653,6 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 7 653,6 -- -----7 653,6--7 653,6 --

 / 6 Beruházások -- 7 653,6 -- -----7 653,6--7 653,6 --

Immateriális javak beszerzése, létesítése -- 5 653,6 -- --------5 653,6 --

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése -- 2 000,0 -- --------2 000,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 7 653,6 -- -----7 653,6--7 653,6 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 -- 7 653,6 -- -----7 653,6--7 653,6 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 7 653,6 -- -----7 653,6--7 653,6 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 7 653,6 -- -----7 653,6--7 653,6 --

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

Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása ( 04709 Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

6720 7

KIADÁSOK 841,5 799,5 -- 1 676,1--91,2788,5799,5 1 679,2

1 Működési költségvetés 786,4 799,5 -- 819,1---4,827,5799,5 822,2

 / 3 Dologi kiadások -- 3,5 -- -----3,5--3,5 --

Szolgáltatási kiadások -- 3,5 -- --------3,5 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 48,5 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 48,5 50,0 -- 50,0------50,0 50,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 737,9 746,0 -- 769,1---1,327,5746,0 772,2

Elvonások és befizetések 2,6 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 735,3 746,0 -- 769,0------746,0 772,1

2 Felhalmozási költségvetés 55,1 -- -- 857,0--96,0761,0-- 857,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 55,1 -- -- 857,0--96,0761,0-- 857,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 55,1 -- -- 857,0-------- 857,0

BEVÉTELEK 65,0 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 25,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

25,4 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 39,6 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 39,6 -- -- 2,8-------- 2,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 68,7 -- -- 101,6--101,6---- 101,6

8 Maradvány igénybevétele 68,7 -- -- 101,6--101,6---- 101,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 68,7 -- -- 101,6--101,6---- 101,6

Maradvány igénybevétele 68,7 -- -- 101,6--101,6---- 101,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 68,7 -- -- 101,6-------- 101,6

TÁMOGATÁSOK 809,4 799,5 -- 1 574,8---13,2788,5799,5 1 574,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 809,4 799,5 -- 1 574,8---13,2788,5799,5 1 574,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 809,4 799,5 -- 1 574,8---13,2788,5799,5 1 574,8

Központi, irányító szervi támogatás 809,4 799,5 -- 1 574,8---13,2788,5799,5 1 574,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 101,6 -- -- -- -- -- -- -- 3,1

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok ( 04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok )6720 8

KIADÁSOK 1 271,8 880,0 -- 738,3---136,8--880,0 743,2

1 Működési költségvetés 1 271,8 880,0 -- 733,3---141,8--880,0 738,2

 / 1 Személyi juttatások -- 319,2 -- -----319,2--319,2 --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 
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2019. évi 

előirányzat
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2019. évi 
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módosított 
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hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Külső személyi juttatások -- 319,2 -- --------319,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- 3,9 -- -----2,0--3,9 1,9

Szolgáltatási kiadások -- 3,9 -- --------3,9 1,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 1 271,8 556,9 -- 733,3--179,4--556,9 736,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 47,7 -- -- 100,0-------- 100,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 224,1 556,9 -- 633,3------556,9 636,3

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 5,0--5,0---- 5,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 5,0-------- 5,0

BEVÉTELEK 4,7 -- -- 175,7--175,7---- 175,7

6 Működési célú átvett pénzeszközök 4,7 -- -- 175,7--175,7---- 175,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 4,7 -- -- 175,7-------- 175,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 339,6 -- -- 107,6--107,6---- 107,6

8 Maradvány igénybevétele 339,6 -- -- 107,6--107,6---- 107,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 339,6 -- -- 107,6--107,6---- 107,6

Maradvány igénybevétele 339,6 -- -- 107,6--107,6---- 107,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 339,6 -- -- 107,6-------- 107,6

TÁMOGATÁSOK 1 035,1 880,0 -- 459,9---420,1--880,0 459,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 1 035,1 880,0 -- 459,9---420,1--880,0 459,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1 035,1 880,0 -- 459,9---420,1--880,0 459,9

Központi, irányító szervi támogatás 1 035,1 880,0 -- 459,9---420,1--880,0 459,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 107,6 -- -- -- -- -- -- -- 4,9

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok ( 04707 Oktatási nemzetközi kapcsolatok )6720 9

KIADÁSOK 398,9 687,3 -- 425,0---260,3--687,3 427,0

1 Működési költségvetés 398,9 687,3 -- 425,0---260,3--687,3 427,0

 / 3 Dologi kiadások -- 3,0 -- -----3,0--3,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 3,0 -- --------3,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 398,9 684,3 -- 425,0---257,3--684,3 427,0

Elvonások és befizetések -- -- -- 5,9-------- 5,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 398,9 684,3 -- 419,1------684,3 421,1

BEVÉTELEK 13,4 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök 13,4 -- -- 1,9--1,9---- 1,9

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 13,4 -- -- 1,9-------- 1,9

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,2 -- -- 13,4--13,4---- 13,4

8 Maradvány igénybevétele 2,2 -- -- 13,4--13,4---- 13,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,2 -- -- 13,4--13,4---- 13,4

Maradvány igénybevétele 2,2 -- -- 13,4--13,4---- 13,4

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,2 -- -- 13,4-------- 13,4

TÁMOGATÁSOK 396,7 687,3 -- 411,7---275,6--687,3 411,7
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

8 Központi, irányító szervi támogatás 396,7 687,3 -- 411,7---275,6--687,3 411,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 396,7 687,3 -- 411,7---275,6--687,3 411,7

Központi, irányító szervi támogatás 396,7 687,3 -- 411,7---275,6--687,3 411,7

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13,4 -- -- -- -- -- -- -- 2,0

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása ( 08124 Előadóművészeti 
tevékenység )

6720 10

KIADÁSOK 38,9 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 11,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 11,0 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 27,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 27,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 27,9 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 38,9 -- -- ---------- --

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 11,0 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 27,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

27,9 -- -- ---------- --

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

MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása ( 04339 Egyéb felsőfokú oktatási tevékenységek és 
szolgáltatások (nem bontott) )

6720 11

KIADÁSOK -- 3 524,1 -- -----3 524,1--3 524,1 --

1 Működési költségvetés -- 797,5 -- -----797,5--797,5 --

 / 1 Személyi juttatások -- 165,3 -- -----165,3--165,3 --

Külső személyi juttatások -- 165,3 -- --------165,3 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 32,2 -- -----32,2--32,2 --

 / 3 Dologi kiadások -- 600,0 -- -----600,0--600,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 600,0 -- --------600,0 --

2 Felhalmozási költségvetés -- 2 726,6 -- -----2 726,6--2 726,6 --

 / 6 Beruházások -- 2 726,6 -- -----2 726,6--2 726,6 --

Ingatlanok beszerzése, létesítése -- 2 726,6 -- --------2 726,6 --

TÁMOGATÁSOK -- 3 524,1 -- -----3 524,1--3 524,1 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 524,1 -- -----3 524,1--3 524,1 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 3 524,1 -- -----3 524,1--3 524,1 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 3 524,1 -- -----3 524,1--3 524,1 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozása ( 04504 Gyógypedagógiai intézeti ellátás )6720 12

KIADÁSOK -- -- -- 43,8----43,8-- 43,8

1 Működési költségvetés -- -- -- -----43,843,8-- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- -----43,843,8-- --

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 43,8--43,8---- 43,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 43,8--43,8---- 43,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 43,8-------- 43,8

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 43,8----43,8-- 43,8

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 43,8----43,8-- 43,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 43,8----43,8-- 43,8

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 43,8----43,8-- 43,8

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

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért ( 043 Felsőfokú oktatás )6720 13

KIADÁSOK 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

1 Működési költségvetés 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

TÁMOGATÁSOK 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

Központi, irányító szervi támogatás 184,3 184,3 -- 184,3------184,3 184,3

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

Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )21

Közszolgáltatások ellentételezése ( 16019 Nem bontott előirányzatok )121

Közlekedési közszolgáltatások költségtérítése ( 16019 Nem bontott előirányzatok )121 1

A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 1 1

KIADÁSOK 93 004,3 98 113,0 -- 98 113,0------98 113,0 98 113,0

1 Működési költségvetés 93 004,3 98 113,0 -- 98 113,0------98 113,0 98 113,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 93 004,3 98 113,0 -- 98 113,0------98 113,0 98 113,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 93 004,3 98 113,0 -- 98 113,0------98 113,0 98 113,0

Vasúti személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 1 2

KIADÁSOK 164 953,7 168 372,1 -- 168 372,1------168 372,1 168 372,1

1 Működési költségvetés 164 953,7 168 372,1 -- 168 372,1------168 372,1 168 372,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 164 953,7 168 372,1 -- 168 372,1------168 372,1 168 372,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 164 953,7 168 372,1 -- 168 372,1------168 372,1 168 372,1

Autóbusszal végzett személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése ( 12122 Menetrendszerű közúti 
személyszállítás )

121 1 3
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KIADÁSOK 75 253,8 65 300,3 -- 97 167,5----31 867,265 300,3 97 167,5

1 Működési költségvetés 75 253,8 65 300,3 -- 97 167,5----31 867,265 300,3 97 167,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 75 253,8 65 300,3 -- 97 167,5----31 867,265 300,3 97 167,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 75 253,8 65 300,3 -- 97 167,5------65 300,3 97 167,5

Vasúti személyszállítás korábbi költségtérítéseinek elszámolása ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 1 4

KIADÁSOK 5 553,8 4 747,5 -- 19 586,5----14 839,04 747,5 19 586,5

1 Működési költségvetés 5 553,8 4 747,5 -- 19 586,5----14 839,04 747,5 19 586,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 5 553,8 4 747,5 -- 19 586,5----14 839,04 747,5 19 586,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5 553,8 4 747,5 -- 19 586,5------4 747,5 19 586,5

Elővárosi közösségi közlekedés költségtérítése ( 12321 Vasúti személyszállítás )121 1 6

KIADÁSOK 13 437,2 12 997,3 -- 12 997,3------12 997,3 12 997,3

1 Működési költségvetés 13 437,2 12 997,3 -- 12 997,3------12 997,3 12 997,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13 437,2 12 997,3 -- 12 997,3------12 997,3 12 997,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 13 437,2 12 997,3 -- 12 997,3------12 997,3 12 997,3

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )321

Tőkeemelés ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )321 1

KIADÁSOK 2 500,0 -- -- 8 500,0----8 500,0-- 8 500,0

2 Felhalmozási költségvetés 2 500,0 -- -- 8 500,0----8 500,0-- 8 500,0

 / 6 Beruházások 2 500,0 -- -- 8 500,0----8 500,0-- 8 500,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások 2 500,0 -- -- 8 500,0-------- 8 500,0

Koncessziós bevételek ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )321 2

Bányakoncessziós díj ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )321 2 1

BEVÉTELEK 1 921,4 1 500,0 -- 1 399,3------1 500,0 1 500,0

4 Működési bevételek 1 921,4 1 500,0 -- 1 399,3------1 500,0 1 500,0

 / 4 Tulajdonosi bevételek 1 921,4 1 500,0 -- 1 399,3------1 500,0 1 500,0

Légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítési bevétele ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )321 3 1

BEVÉTELEK 292,7 192,4 -- 393,5------192,4 192,4

5 Felhalmozási bevételek 292,7 192,4 -- 393,5------192,4 192,4

 / 1 Immateriális javak értékesítése 292,7 192,4 -- 393,5------192,4 192,4

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )321 3 2

BEVÉTELEK 71 929,8 53 686,0 -- 73 783,7------53 686,0 53 686,0

5 Felhalmozási bevételek 71 929,8 53 686,0 -- 73 783,7------53 686,0 53 686,0

 / 1 Immateriális javak értékesítése 71 929,8 53 686,0 -- 73 783,7------53 686,0 53 686,0

Részesedésvásárlás ( 01125 Állami, államháztartási vagyon kezelése )321 4

KIADÁSOK -- -- -- 11 000,0----11 000,0-- 11 000,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 11 000,0----11 000,0-- 11 000,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVII.  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 Beruházások -- -- -- 11 000,0----11 000,0-- 11 000,0

Részesedések beszerzése -- -- -- 11 000,0-------- 11 000,0

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása ( 06161 Egyéb 
szociális támogatások )

521

KIADÁSOK 157,1 200,0 -- 181,3------200,0 200,0

1 Működési költségvetés 157,1 200,0 -- 181,3------200,0 200,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 157,1 200,0 -- 181,3------200,0 200,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 157,1 200,0 -- 181,3------200,0 200,0
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

12/00/00/00 Budapesti Corvinus Egyetem (376695) Új elem

Indoklás: A Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói feladataival kapcsolatos egyes 
kérdésekről szóló 1459/2018. (IX. 25.) Korm. határozatban a Kormány egyetértett 
azzal, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. § (4) 
bekezdésének megfelelően a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) új működési 
modellje előkészítése céljából a BCE fenntartói jogait 2018. október 1-jétől az 
innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja, és felhívta az emberi 
erőforrások miniszterét, a pénzügyminisztert és az innovációért és technológiáért 
felelős minisztert a fenntartói jog átruházásához szükséges intézkedések megtétele 
érdekében. A Kormány döntésével összhangban az emberi erőforrások minisztere a 
BCE fenntartói joggyakorlás jogát 2018. október 1. napjától – a tudománypolitika 
koordinációjáért való felelősségi körében eljárva – az innovációért és 
technológiáért felelős miniszterre ruházta át. A működési modellváltás keretében 
az intézmény, mint költségvetési szerv megszűnt 2019. június 30-án (és mint nem 
állami egyetem működik tovább).

14/00/00/00 Egyetemek, főiskolák (227942) Címrendi változás

Indoklás: A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendelet alapján az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 
felsőoktatásért való felelőssége körében a Kormány oktatásért felelős tagja; 
megváltozott feladatkörében 2019. szeptember 1-től felel a felsőoktatás 
irányításáért, meghatározza a magyar állami ösztöndíjrendszer igénybevételének 
kereteit, közreműködik a Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogrammal 
kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott feladatok végrehajtásában, 
kezdeményezi és előkészíti a feladatkörébe tartozó nemzetközi szerződéseket, 
megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárca-megállapodásokat, 
előkészíti a felsőoktatásra, a külföldi oklevelek és szakképzettségek elismerésére, 
az államilag elismert nyelvvizsgáztatásra és a külföldön kiállított nyelvvizsga-
bizonyítványok elismerésére, a külhoni magyarok felsőoktatására vonatkozó 
jogszabályokat, továbbá a felsőoktatás irányítása vonatkozásában ellátja a 39. § (2) 
bekezdés e) és f) pontjában foglalt feladatokat. Fentiek alapján 2019. szeptember 1-
től a felsőoktaátsi intézmények irányítását az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium látja el.

Eredeti szerkezet: 20 05/00/00/00 Egyetemek, főiskolák

20/31/01/00 Győr-Gönyű kikötőfejlesztés (348717) Új elem

Indoklás: Az előirányzaton többletbevétel keletkezett.

20/31/04/00 Keskeny nyomtávú vasúti fejlesztések (363795) Új elem

Indoklás: 2019. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett

20/31/06/00 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (297379) Új elem

Indoklás: 2019. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett

20/32/04/00 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. működési 
támogatása (maradvány) (379173)

Új elem

Indoklás: 2019. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett

2928



Szerkezeti változás a 2019. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/32/05/00 TEN-T projektek (257201) Új elem

Indoklás: 2019. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett

20/32/32/00 Tengelysúlymérő-rendszer és kapcsolódó 
beruházások (359128)

Új elem

Indoklás: 2019. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett

20/32/38/00 Közútfejlesztési feladatok végrehajtása (348217) Új elem

Indoklás: Az előirányzaton többletbevétel keletkezett.

20/32/42/00 Intermodális csomópontok fejlesztése (372784) Új elem

Indoklás: 2019. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett

20/32/51/00 Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 
infrastruktúra kapcsolatainak javítása érdekében 
szükséges önkormányzati feladatok ellátása 
(377251)

Új elem

Indoklás: 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 
hozta létre a jogímcsoportot

20/32/52/00 Légiközlekedési terep és akadály 
részadatbázisainak létrehozása és aktualizálása 
(379162)

Új elem

Indoklás: Magyarország légiközlekedési terep és akadály adatbázisának létrehozásával és 
fenntartásával kapcsolatos feladatokról szóló 1080/2019. (III. 1.) Korm. 

 határozattal létrehozott jogcímcsoport
20/32/53/00 Vasúti személyszállítási gördülőállomány 

fejlesztése (383106)
Új elem

Indoklás: A MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részére 21 db nagykapacitású motorvonat beszerzéséről 1644/2019. (XI. 19.) 

 Korm. határozat 3. pontja alapján létrehozott jogcímcsoport 
20/33/10/00 Nemzeti beruházás ösztönzési célelőirányzat 

(262845)
Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/33/11/00 Kis- és középvállalkozói célelőirányzat (229166) Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/33/23/00 Kisvárdai Várfürdő és környéke fejlesztése 
(355151)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/33/25/00 Fenntartható fejlesztések (381940) Új elem

Indoklás: A Békéscsabán a Modern Városok Program keretében kialakítandó SMART Grid 
rendszer II. ütem és Intelligens közlekedésvezérlő és környezetkímélő közösségi 
közlekedési rendszer kialakítása tárgyú beruházások előkészítésének a Beruházás 
Előkészítési Alapból történő támogatásáról szóló 1530/2019. (IX. 17.) Korm. 

  határozat hozta létre a jogcímcsoportot.   
20/35/03/00 Épületenergetikai és energiahatékonysági 

célelőirányzat (302791)
Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/35/06/00 Lakóépületek és környezetük felújításának 
támogatása (241045)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/35/07/00 Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának 
feladatai (300657)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/35/10/00 Energiafelhasználási hatékonyság javítása 
(236355)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/35/11/00 Energiahatékonyság javításának támogatása 
(360317)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/35/12/00 A derogációs kiosztás keretében történő 
beruházások támogatásának kifizetése (367095)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/35/19/00 Hulladéklerakási járulékból finanszírozott 
feladatok (341206)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/35/20/00 Fenntartható városi buszok beszerzésének 
ösztönzése (381228)

Új elem

Indoklás: Magyarország új buszstratégiai koncepciójával és a Zöld Busz Mintaprojekttel 
kapcsolatos feladatokról szóló 1537/2019. (IX. 20.) Korm. határozat hozta létre a 

  jogcímcsoportot.
20/38/07/00 Állami többletfeladatok (280845) Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/38/22/00 Ős-Dráva Program turistaházak fejlesztésének 
támogatása (367195)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/38/23/00 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatók támogatása 
(361006)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/38/29/00 Távhő téli rezsicsökkentés finanszírozása (375151) Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/38/31/00 World Robot Olympiad megszervezésével 
kapcsolatos kiadások (378528)

Új elem

Indoklás: A World Robot Olympiad 2019. nemzetközi verseny döntőjének magyarországi 
megszervezésének támogatásáról szóló 1817/2018. (XII. 27.) Korm. határozat 

 hozta létre a jogcímcsoportot.
20/38/32/00 A 2021. évi vadászati kiállítás előkészítésének és 

felvezető eseményeinek támogatása (379039)
Új elem

Indoklás: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról, fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-
átcsoportosításokról, valamint egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 

   1016/2019. (I. 28.) Korm. határozat hozta létre a jogcímcsoportot.   
20/38/33/00 Debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet 

közműfejlesztéseinek támogatása (379139)
Új elem

Indoklás: 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 
hozta létre a jogímcsoportot.

20/38/35/00 Gazdasági társaságok feladatellátásának 
támogatása (379206)

Új elem

Indoklás: Az előirányzat létrehozása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 38. § b) pontja szerinti felhatalmazás alapján történt.

20/64/04/03 Kötöttpályás járműgyártás fejlesztése (367906) Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.

20/64/07/00 Jedlik Terv (359728) Új elem

Indoklás: Az előirányzaton többletbevétel keletkezett.

20/65/02/00 Szakképzési rendszer átalakításával kapcsolatos 
kiadások (352240)

Új elem

Indoklás: 2018. 12. 31-én a fejezeti kezelésű előirányzat maradvánnyal rendelkezett.
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XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/65/04/00 Dunakeszi alap- és középfokú oktatási 
intézmények, kulturális központ fejlesztés 
előkészítése (381984)

Új elem

Indoklás: A Dunakeszin alap- és középfokú oktatási intézmények és kulturális központ 
létrejöttét célzó beruházás előkészítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 

 1544/2019. (IX. 25.) Korm. határozat hozta létre a jogcímcsoportot. 
20/66/08/00 Kiválósági Programok támogatása (379640) Új elem

Indoklás: Az előirányzat létrehozása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 38. § b) pontja szerinti felhatalmazás alapján történt.

20/66/09/00 ELI-ALPS lézeres kutatóközpont támogatása 
(379651)

Új elem

Indoklás: Az előirányzat létrehozása az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. Korm. rendelet 38. § b) pontja szerinti felhatalmazás alapján történt.

20/66/10/00 Vagyonkezelő alapítvány által fenntartott 
intézmény feladatainak támogatása (379884)

Új elem

Indoklás:  A vagyonkezelői alapítványokra szóló 2019. évi XIII. törvény tartalmazza a 
vagyonkezelő alapítványokra vonatkozó szabályokat. A Maecenas Universitatis 
Corvini Alapítványról, a Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány és a Budapesti 
Corvinus Egyetem részére történő vagyonjuttatásról szóló 2019. évi XXX. törvény 
létrehozta a Maecenas Universitatis Corvini Alapítványt közérdekű vagyonkezkelő 
alapítványként, az Alapítány alapítása során az állam képviseletében a 
tudmánypolitika koordinációjáért felelős (innovációs és technológiai miniszter) 

  miniszter jár el.   
20/67/01/00 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

(333795)
Címrendi változás

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

Eredeti szerkezet: 20 20/02/02/00 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása

20/67/02/00 Felsőoktatás speciális feladatai (302891) Címrendi változás

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

Eredeti szerkezet: 20 20/03/01/00 Felsőoktatás speciális feladatai
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/67/03/00 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap (340639) Új elem

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

20/67/05/00 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok 
(353795)

Címrendi változás

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

Eredeti szerkezet: 20 20/03/06/00 Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok

20/67/07/00 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása 
(295002)

Címrendi változás

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

Eredeti szerkezet: 20 20/05/18/01 Határon túli felsőoktatási feladatok támogatása

20/67/08/00 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési 
programok (302913)

Címrendi változás

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

Eredeti szerkezet: 20 20/08/01/00 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

20/67/09/00 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési 
programok (302924)

Címrendi változás

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

Eredeti szerkezet: 20 20/08/02/00 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

20/67/12/00 Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum 
létrehozása (380362)

Új elem

Indoklás: A Mórahalmi Komplex Fejlesztő Centrum létrehozásáról szóló 1264/2019. (V. 7.) 
Korm. határozat hozt létre jogcímcsoportot. Az oktatás ágazati irányításának 
módosításával kapcsolatban egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosított  A Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletet. A központi költségvetés 
címrendjének a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 
kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 1516/2019. (IX.4.) Korm. 
határozat rendelkezett a fejezeti kezelésű előirányzat Emberi Erőforrások 
Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről  

20/67/13/00 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű 
Egyetemért (295357)

Címrendi változás

Indoklás: Az oktatás ágazati irányításának módosításával kapcsolatban egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 209/2019. (VIII. 27.) Korm. rendelet 
módosított  A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) 
Korm. rendeletet. A központi költségvetés címrendjének a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelettel összefüggő módosításáról szóló 
1516/2019. (IX.4.) Korm. határozat rendelezett a fejezeti kezelésű előirányzat 
Emberi Erőforrások Minisztérium fejezettől történő átrendezéséről.

Eredeti szerkezet: 20 20/26/01/02 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

21/03/01/00 Tőkeemelés (376951) Új elem

Indoklás: A jogcímcsoport a Kormány 1057/2019. (II. 22.) számú határozata alapján jött létre 
az érintett feladat finanszírozása céljából.

21/03/04/00 Részesedésvásárlás (355562) Új elem

Indoklás: A jogcímcsoport a Kormány 1016/2019. (I. 28.) számú határozata alapján jött létre 
az érintett feladat finanszírozása céljából.
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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

XVII.  fejezet

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

198 682 67112

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 429 472 61125

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

3 831 274 747362

I.  besorolási osztály összesen 1 727 196 845373

II.  besorolási osztály összesen 87 016 20532

III.  besorolási osztály összesen 8 309 1244

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

2 404 160 535277

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

2 269 699 848326

hivatali főtanácsos I. 447 794 78181

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

2 812 152 070497

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 1 239 084 743276

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

15 498 001 3802 267

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 7 583 404 113804

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

23 849 831 3352 627

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 366 754 466434

A, B fizetési osztály összesen 16 998 528 9707 225

C, D fizetési osztály összesen 29 151 739 62910 079

E - J fizetési osztály összesen 92 994 392 70422 707

kutató, felsőoktatásban oktató 72 874 568 58913 317

gyakornok (pedagógus) 1 399 593 154563

pedagógus I. 43 763 319 46512 540

pedagógus II. 21 546 895 5224 919

mesterpedagógus 5 483 268 1001 026

kutatótanár 307 013 86560

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 7 576 748 3991 343

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 324 896 058 31177 644

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

1 568 809 140356

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

936 015 059260

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

307 739 075101

ösztöndíjas foglalkoztatott 1 312 781

közfoglalkoztatott 183 943 003172

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

43 385 9908

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 3 041 205 048897

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 343 435 264 73980 808
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(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVII.  fejezet

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

069 075

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 074 978

Üres álláshelyek száma az időszak végén 01 139

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 0529

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

080 808

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

140 594 381590

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 0222
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Létszám
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVII.  fejezet

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM

1 Innovációs és Technológiai Minisztérium igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

112 778 1007

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 314 811 22518

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 998 621 177281

I.  besorolási osztály összesen 1 408 697 173308

II.  besorolási osztály összesen 68 887 04125

III.  besorolási osztály összesen 7 003 5243

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

907 428 08595

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

1 638 447 476224

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

2 488 589 747429

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 1 161 416 837255

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

11 149 837 5851 647

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

151 287 55718

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

61 327 09111

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

110 986 04619

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 323 600 69448

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 11 473 438 2791 695

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 753

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 991

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 695

4 Országos Atomenergia Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

16 450 8001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 14 119 9341

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

249 801 43820

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

1 064 346 583127

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

92 108 12517

hivatali főtanácsos I. 7 982 8002

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

20 667 6595

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 6 900 4802
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVII.  fejezet

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

1 472 377 819175

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

4 380 0001

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 4 380 0001

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 476 757 819176

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

179

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 181

Üres álláshelyek száma az időszak végén 6

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

176

5 Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

16 775 0001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 16 269 8721

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

126 556 48415

I.  besorolási osztály összesen 117 893 96225

II.  besorolási osztály összesen 15 047 8556

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

62 826 8137

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

122 921 52317

hivatali főtanácsos I. 152 510 71926

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

137 833 05927

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 54 104 56415

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

822 739 851140

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 274 4321

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

43 983 5479

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 46 257 97910

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 868 997 830150

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

145

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 158

Üres álláshelyek száma az időszak végén 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

150

6 Nemzeti Akkreditáló Hatóság

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

16 875 0001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 15 647 9001

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

62 029 0597

I.  besorolási osztály összesen 12 792 8454
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Cím 
szám

Al-
cím 
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személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVII.  fejezet

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

6 741 0451

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

50 754 43811

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

164 840 28725

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

2 353 3151

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 2 353 3151

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 167 193 60226

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

26

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 29

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

26

7 Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

16 277 8001

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 45 432 3763

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

145 915 77715

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

189 506 63028

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

100 252 05618

hivatali főtanácsos I. 129 548 06627

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

87 493 54921

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 3 130 1271

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

717 556 381114

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

606 713 478108

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

316 279 13869

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 922 992 616177

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 640 548 997291

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

334

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 349

Üres álláshelyek száma az időszak végén 67

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 49

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

291

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

176

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 15

8 Szakképzési Centrumok

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 2 548 456 101411
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVII.  fejezet

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

271 858 88339

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 97 325 14634

A, B fizetési osztály összesen 5 560 290 3342 604

C, D fizetési osztály összesen 6 878 344 7172 935

E - J fizetési osztály összesen 5 900 724 4022 078

gyakornok (pedagógus) 1 105 390 856446

pedagógus I. 39 988 471 12711 511

pedagógus II. 18 784 136 4744 319

mesterpedagógus 4 056 880 421788

kutatótanár 93 426 01116

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 6 664 576 2661 203

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 91 949 880 73826 384

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

152 191 23052

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

23 864 9968

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

115 580 77659

közfoglalkoztatott 150 161 125144

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

25 505 9917

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 467 304 118270

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 92 417 184 85626 654

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

19 294

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 20 232

Üres álláshelyek száma az időszak végén 835

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 379

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

26 654

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

8 174 04549

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 107

9 Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

19 525 9711

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 23 191 3041

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

248 350 81224

I.  besorolási osztály összesen 187 812 86536

II.  besorolási osztály összesen 3 081 3091

III.  besorolási osztály összesen 1 305 6001

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

173 311 37919

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

265 216 23039

hivatali főtanácsos I. 157 753 19626
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szám

Al-
cím 
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVII.  fejezet

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

77 568 05615

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 13 532 7353

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

1 170 649 457166

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

41 556 9485

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

18 574 6624

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

9 185 0002

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 69 316 61011

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 1 239 966 067177

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

176

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 2

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

177

11 Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 67 850 4554

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

192 105 50312

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 8 450 0001

A, B fizetési osztály összesen 5 598 2731

C, D fizetési osztály összesen 457 959 90565

E - J fizetési osztály összesen 1 892 352 363208

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 2 624 316 499291

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

260 991 01059

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

10 559 49711

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 271 550 50770

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 2 895 867 006361

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

374

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 556

Üres álláshelyek száma az időszak végén 13

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 7

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

361

12 Budapesti Corvinus Egyetem

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 109 878 4289

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

565 116 81387

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 3 805 0001

A, B fizetési osztály összesen 20 779 72212
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Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVII.  fejezet

C, D fizetési osztály összesen 283 669 534136

E - J fizetési osztály összesen 621 127 308243

kutató, felsőoktatásban oktató 1 629 717 113424

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 3 234 093 918912

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

40 079 21818

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 40 079 21818

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 3 274 173 136930

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

910

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 961

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

930

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

79 290 89323

14 Egyetemek, főiskolák

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 4 857 219 129380

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető

22 820 750 1362 489

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs 1 257 174 320398

A, B fizetési osztály összesen 11 411 860 6414 608

C, D fizetési osztály összesen 21 531 765 4736 943

E - J fizetési osztály összesen 84 580 188 63120 178

kutató, felsőoktatásban oktató 71 244 851 47612 893

gyakornok (pedagógus) 294 202 298117

pedagógus I. 3 774 848 3381 029

pedagógus II. 2 762 759 048600

mesterpedagógus 1 426 387 679238

kutatótanár 213 587 85444

pedagógus (magasabb) vezetői megbízással 912 172 133140

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39) 227 087 767 15650 057

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

356 068 917114

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

463 056 025138

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

21 270 39110

ösztöndíjas foglalkoztatott 1 312 781

közfoglalkoztatott 33 781 87828

Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján 
foglalkoztatott vezető

17 879 9991

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 893 369 991291

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 227 981 137 14750 348

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

45 884

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 50 331

Üres álláshelyek száma az időszak végén 211

2942



     
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

XVII.  fejezet

Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén 92

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

50 348

az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott 
idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén

53 129 443342

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 100
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A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2019. évi költségvetésének végrehajtása 
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) a 2019. évben – a korábbi évekhez hasonlóan 
– nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy további jelentős eredményeket érhessen el a diplomácia 
minden szegmensében. 

Exportunk  értéke 2019-ben 108,9 milliárd euró volt, ami 3,9%-os, mintegy 4,0 milliárd 
eurós növekedés 2018-hoz képest, míg külkereskedelmi termékforgalmunk meghaladta a 
213,0 milliárd eurót, ami pedig 4,3%-os emelkedés. A kormány 2019 áprilisában elfogadta 
a Nemzeti Exportstratégiát, valamint annak afrikai és brazil részstratégiáit. A stratégiákban 
megjelölt intézkedések az exportpiacok diverzifikációjára, KKV-k támogatására, 
exportfinanszírozás fokozására, magyar brandek népszerűsítésére irányulnak. A földrajzi 
prioritásokkal összhangban a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zrt. 5 
helyszínen megnyitotta külföldi regionális partneriroda hálózatát a magyar külgazdaság 
eredményeinek előmozdítása érdekében, valamint a tőkekifektetés támogatása céljából 
2,85 milliárd forint keretösszeggel nyugat-balkáni földrajzi fókuszú támogatási programot 
indított. 

A nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében, a külgazdasági célkitűzések elérése és a 
migráció kiváltó okainak helyben történő kezelése érdekében a KKM 2019-ben 17 projekt 
révén, összesen 2,78 milliárd forint értékben nyújtott fejlesztési támogatást 11 fejlődő 
ország számára elsősorban Afrikában, a Közel-Keleten és az Európai Unió szomszédságában. 
A projektalapú támogatások közül kiemelendő az Ugandai Köztársaságban végrehajtásra 
kerülő gazdaságfejlesztési program első üteme, amelynek keretében 2,35 milliárd forint 
értékben három projekt (vízgazdálkodás, e-kormányzás, információ-technológia) kivitelezése 
kezdődött meg magyar vállalatok végrehajtásában. 

2019-ben a Nyugat-Balkánon és a keleti nyitás célországaiban 8 kötött segélyhitelprogram 
keretében összesen 17 projekt finanszírozására került sor, míg a 2017-ben elindított vízipari 
pályázati program által 2019-ben 15 vállalat külpiaci tevékenységének előmozdításához 
járultunk hozzá összesen 176,9 millió forint vissza nem terítendő támogatással. Az év 
kiemelt diplomáciai eseménye volt a Kormány szervezésében, a KKM első helyi felelőssége 
mellett 2019. október 15-17. között megrendezésre került Budapesti Víz Világtalálkozó 
2019, amellyel hazánk tovább erősítette vezető szerepét a vízgazdálkodás témakörében.  

A 2019. év sikereinek felmutatásában fontos szerepet játszott a KKM által fenntartott 
gazdasági vegyes bizottságok (GVB) munkája is. 2019. évben 15 GVB ülés és 3 társelnöki 
találkozó megszervezésére került sor. 

A határon túli  nemzetrészek számára elérhető gazdaságfejlesztési programok 
megvalósítása 2019-ben is folytatódott, ennek keretében Felvidék 1 milliárd, Kárpátalja 548,0 
millió, Erdély 22,6 milliárd, Vajdaság 13,8 milliárd, Drávaszög 988 millió, Muravidék 1,0 
milliárd forintnyi támogatásban részesült. A KKM által az Európai Területi Társulásoknak 
nyújtott, összesen évi 200 millió forint támogatás forintonként hússzoros uniós forráslehívást 
generált; többek között infrastrukturális, innovációs technológiai, turisztikai és a kkv-k 
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térnyerését segítő fejlesztéseik révén, melyek munkaerőmegtartó hatással bírnak az elszigetelt 
határtérségekben. 

Magyarország külgazdasági-külpolitikai érdekérvényesítésének fontos terepe a Kereskedelmi 
Világszervezet (World Trade Organization, WTO). A beruházásvédelmi megállapodások 
megkötésével, a hazai érdekek becsatornázásával, más tagállamok meggyőzésével 2019-ben 
is képesek voltunk hatékonyan befolyásolni a nemzetközi kereskedelmi szabályok globális 
alkufolyamatát. 

A 2019-es évben is kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy hazánk az európai országokkal 
kialakított kétoldalú kapcsolatait folyamatosan bővítsük, illetve azokat tovább erősítsük. 
Fontos kiemelni, hogy az Egyesült Királysággal a Brexitet követően is szoros kapcsolatra 
törekszünk, így az elmúlt év számos kétoldalú találkozóját is ennek a célnak az eléréséhez 
igazítottuk; a hazánkkal szemben kritikus hangot megütő államokkal szemben (pl. 
Svédország, Hollandia, Norvégia) a lehetőségekhez képest továbbra is törekedtünk a 
kölcsönös tiszteleten alapuló párbeszéd fenntartására. A Visegrádi Együttműködésben 
történő aktív magyar részvétel továbbra is külpolitikánk egyik sarokköve. Magyarország 
továbbra is részt vesz a Nemzetközi Visegrádi Alap működésében, melynek tevékenységéhez 
évi 2,0 millió euróval járulunk hozzá. A szervezet a V4-ek külpolitikájának egyik hatékony 
eszközévé vált, a közép-európai társadalmak kapcsolatépítésén túl a Keleti Partnerség és a 
Nyugat-Balkán térségét is támogatja.  

A keleti nyitás jegyében Budapesten megnyitottuk a Türk Tanács irodáját, s 2019-ben 
gazdasági kapcsolataink is kedvezően alakultak a keleti térséggel. Külön is említésre méltóak 
az Oroszországgal, Ukrajnával, Tádzsikisztánnal, Moldovával, Türkmenisztánnal, valamint 
Üzbegisztánnal fejlődő gazdasági kontaktusok. Az ukrajnai  magyarság kisebbségi jogainak 
megőrzése, védelme, a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradásának biztosítása 
továbbra is szomszédságpolitikánk egyik kulcsfontosságú feladata.  

2019-ben ünnepeltük a magyar-kínai diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját, 
az év folyamán is rendszeresek voltak a magas szintű találkozók. Kiemelkedő siker, hogy 
2019. év végén már heti 13 közvetlen légi járat közlekedett Magyarország és a Kínai 
Népköztársaság között, ami régiós rekordnak számít. 2011 és 2019 között közel 
megötszöröződött (475%) a Magyarországra látogató kínai turisták száma. Pragmatikus és 
kiegyensúlyozott keleti nyitás politikánk eredményességét bizonyítja, hogy 2019-ben mind 
volumen, mind pedig a teremtett munkahelyek száma alapján a Koreai Köztársaság volt a 
legnagyobb beruházó hazánkban. Kiemelendő, hogy 2019-ben ünnepeltük a magyar-japán 
kapcsolatok 150., a magyar-koreai kapcsolatok 30., valamint a magyar-malajziai diplomáciai 
kapcsolatok felvételének 50. évfordulóját is. Az évfordulók megünnepléseként számos 
tudományos, kulturális és gazdasági vonatkozású programra került sor a relációkban, mely 
alátámasztotta kétoldalú kapcsolatok sokszínűségét. 

Tovább fejlődtek diplomáciai és gazdasági kapcsolataink a latin-amerikai és karibi 
térséggel (kiemelten Brazíliával).  Megrendeztük a IV. Latin-Amerika Fórumot az 
Agrárminisztérium és a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK) 
együttműködésével, agrárinnovációs témában. 
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A magyar Kormány Afrika stratégiájá nak célja, hogy az egyes országok gazdaságának 
fejlesztésével, munkahelyek teremtésével, a megélhetés helyben történő biztosításával 
járuljon hozzá a szubszaharai térségből érkező migráció hatékony kezeléséhez. Folytatódott 
együttműködésünk erősítése a Közel-Kelet és Észak-Afrika országaival. Megkülönböztetett 
figyelmet fordítottunk izraeli kapcsolatainkra, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök 2019. 
februári látogatása erősített meg. 

Az ázsiai és csendes-óceániai térséghez tartozó három relációból (Kambodzsa, Laosz, 
Mianmar) kormányfői látogatást bonyolítottunk le, két relációban pedig magyar államfői 
látogatásra került sor (Kambodzsa, Laosz). Az ASEM (Ázsia-Európa Találkozó), amely a két 
kontinens közötti politikai párbeszéd és együttműködés legmagasabb szintű és legátfogóbb 
fóruma, 14. Külügyminiszteri Találkozóján a magyar delegációt a külgazdasági és 
külügyminiszter vezette.  

A NATO -ban hazánk tovább erősítette megbízható szövetségesi státuszát, azáltal, hogy 
hiteles lépéseket tettünk hazánk védelmi költségvetésének növelésére, folytatódtak a 
külpolitikai szempontból is fontos védelmi beszerzések, illetve kötelezettséget vállaltunk 
hazánk műveleti szerepvállalásának további növelésére. A KKM a hatáskörébe tartozó 
nemzetközi szervezetek esetében 2019-ben is határidőre rendezte a nemzetközi szerződéses 
kötelezettségekből fakadó kötelező tagdíjait, ezzel is aláhúzva, hogy hazánk megbízható 
nemzetközi partner. A nemzetközi szervezetek részére teljesített befizetések egyúttal fontos 
eszközként szolgálnak hazánk láthatóságának és érdekérvényesítésének előmozdításához. 

A KKM az EU-ügyekkel kapcsolatos illetékességi körében gondoskodott az EU releváns 
külpolitikai tevékenységének nyomon követéséről, a magyar álláspont kidolgozásáról és a 
magyar érdekek hatékony képviseletének biztosításáról. Az Európai Unió bővítése 2019-ben 
is a magyar külpolitika egyik prioritása volt. A magyar diplomácia mind két-, mind pedig 
többoldalú keretben, uniós fórumokon számos alkalommal demonstrálta a nyugat-balkáni 
országok csatlakozási folyamatának felgyorsítása iránti elkötelezettségét. 

Az ország energiabiztonságának szavatolása terén a nemzetközi energetikai tárgyalások 
révén fontos eredményeket értünk el, a földgázellátásbiztonsági kockázatokat több 
stratégiailag kiemelt jelentőségű projekt párhuzamos és folyamatos támogatása révén 
csökkentettük.  

A költségvetés által biztosított és később kiegészítéssel megduplázott források lehetővé tették, 
hogy 2019-ben megduplázzuk az Európai Űrügynökségbe irányuló magyar befizetések 
összegét, lehetőséget biztosítva ezzel a magyar űrszektor vállalatai és kutatóhelyei számára az 
európai űrprogramokban való sokkal szélesebb körű részvételre. A megnövelt költségvetési 
keret továbbá megteremtette a magyar-orosz űrkutatási együttműködés kereteiben zajló 
projektek folytatásának lehetőségét. A fenti intézkedésekkel, valamint az egyre növekvő 
bilaterális űrkutatási együttműködési hálózattal komoly tudományos és ipari fejlesztéseket 
teszünk lehetővé, amely biztosítja Magyarország versenyképességét ebben a 21. században 
vezető szerepre törő, gazdasági és biztonságpolitikai szempontból is egyre jelentősebb 
szektorban. 
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Magyarország kül- és gazdaságpolitikai céljainak megvalósítása, a pozitív országkép 
formálása, a magyar kultúra és a magyar tudományos eredmények bemutatása érdekében 
2019-ben a külföldi magyar intézetekben, külképviseleteken, külföldi egyetemeken 
világszerte összesen 4035 kulturális- és tudománydiplomáciai projekt valósult meg. Ebből 
2717 programot a külképviseletek részeként működő 26 kulturális intézet rendezett, melyek a 
programokkal 6,9 milliós közönséget értek el. A kormány döntése alapján a KKM kulturális 
és tudománydiplomáciai szakterülete 2019 évben tíz országban (Dél-Korea, Izrael, Japán, 
Kínai Népköztársaság és a Nyugat-Balkán hat országa) szervezett magyar kulturális évadot, 
illetve nagyszabású magyar kulturális seregszemlét, amelyek során Magyarország közel 700 
programmal mutatkozott be. Kulturális intézet nyílt Tokióban illetve Szöulban. A Kormány 
1124/2019. (III. 13.) Korm. határozata alapján megrendezett „30 éve szabadon” emlékév 
keretében 54 külképviseleten 132 programmal emlékeztünk meg a rendszerváltásról. 
Tudományos és technológiai szakdiplomata hálózatunk sikeresen látta el a magyar 
tudományos, technológiai, innovációs eredmények nemzetközi promócióját, és segítette elő a 
KKM által összehangolt eszközrendszer használatával az „Invented in Hungary” típusú 
beruházások ösztönzését. Külképviseleteinken 135 tudománydiplomáciai program valósult 
meg.  

A külföldi egyetemeken működő vendégoktatói hálózat bővítésének eredményeképpen 2019 
végére 29 ország 52 egyetemének 59 állomáshelyén segítik magyar vendégoktatók a magyar 
nyelv- és irodalom külföldi megismertetését és népszerűsítését, a magyarság történelmi és 
kulturális értékeinek bemutatását. A Vendégoktatók a Magyar Kultúráért programsorozaton 
belül 2019-ben világszerte 27 nagyvárosban 48 program valósult meg. 

A sportdiplomácia céljainak (a magyar sport eredményeinek, sporthagyományunk, 
sportkultúránk, sporttudományunk külföldi megismertetése, ezen keresztül a kedvező 
Magyarország-kép alakítása) megvalósítása érdekében 2019-ben a külföldi magyar 
intézetekben és külképviseleteken, illetve ezek közreműködésével összesen több mint 100 
sportdiplomáciai projekt valósult meg világszerte. A projektek támogatták a hazai 
sportinnovációk, többek között a magyar sportinnováció, a Teqball népszerűsítését, a határon 
túl élő magyarok anyaországhoz fűződő kapcsolatainak erősítését, jubileumi 
megemlékezéseket kiemelkedő magyar sportolókról, sportszakmai tudás átadását nemzetközi 
partnereknek. 

A KKM feladat- és hatásköre 2019-ben a Stipendium Hungaricum (SH) ösztöndíjprogram 
szakmai irányításával és működtetésével bővült, amellyel együtt a programra biztosított 
költségvetési forrás is átkerült a KKM kezelésébe. A Kormány 2019 decemberében 
megerősítette elkötelezettségét a SH program folytatása mellett, kiemelve az 
ösztöndíjprogram eddigi sikereit a keleti és déli kapcsolatok fejlesztésében, a nemzetközi 
fejlesztési együttműködéshez kapcsolódó stratégiai prioritások megvalósításában, továbbá a 
felsőoktatás nemzetköziesítésében, a kétirányú hallgatói mobilitás fokozásában, valamint a 
magyar nyelv és kultúra terjesztésében. 2019 végére összesen 69 SH partner vett már részt a 
programban. A 281/2019. (XI. 25.) Korm. rendelet elfogadásával jelentősen bővült a 
potenciális, új partnerek köre. Szintén bővült a KKM feladat- és hatásköre 2019-ben a 
Magyar Diplomáciai Akadémia (MDA) létrehozásával, megkezdődött a MDA 2020. évi 
indulásának és képzési programjainak előkészítése. 
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A kormányzati rendszerben megszokott sajtófeladatokon túl a külképviseletek és 
háttérintézmények kommunikációja is meghatározó tényezővé vált 2019-ben. A 
külképviseletek szerteágazó feladatköre a korábbiakhoz képest tovább bővült a közösségi 
média kommunikációval. A közösségi média megfelelő használata a „jó állam” 
koncepciójának megfelelő ügyfélbarát, egyben hatékony információs és kríziskommunikáción 
túl az országimázs-építésnek, valamint a turisztikai országmárka fejlesztésének szolgálatába 
állt. A KKM támogatásával 2019 szeptemberében került megrendezésre Budapesten a 
Keresztény Újságírók Konferenciája, mely tovább erősítette Magyarország pozitív 
nemzetközi megítélését, valamint kifejezte elkötelezettségét a keresztény értékek megőrzése 
és ápolása mellett. 

A 2019-es év során tovább bővült a külképviseleti hálózatunk. Európában megnyitásra 
került az Innsbrucki Főkonzulátus és a Lengyelországgal való térségbeli szövetségesi 
kapcsolat erősítéseként a Wroclawi alkonzulátus, illetve a besztercebányai konzuli iroda, 
valamint a luxemburgi és a máltai nem önálló képviselet, továbbá újabb képviseletek 
megnyitását készítettük elő. Folytatódott észak-amerikai külképviseleti hálózatunk bővítése 
is; az Egyesült Államokban és Kanadában is. Az újonnan felállított külképviseletek konzuli és 
külgazdasági tevékenységük mellett jelentősen hozzájárulnak a nagyszámú észak-amerikai 
magyar diaszpóra hatékony eléréséhez és megszólításához is. A latin-amerikai térségben 
Panamavárosban és Montevideoban teremtettük meg jelenlétünket. A szubszaharai afrikai 
régióval kialakított kapcsolataink fejlesztésének szándékával hazánk az Ugandai 
Köztársaságban nem önálló képviseletet nyitott, amellyel 7-re növeltük azon szubszaharai 
országok számát, ahol hazánk fizikai jelenléttel bír. 2019-ben megnyitottuk maszkati 
nagykövetségünket, valamint jeruzsálemi és kartúmi nem önálló irodánkat. 2019-ben is 
tovább mélyült együttműködésünk az ázsiai és óceániai térség államaival, megteremtettük 
jelenlétünket Phnompenben és Vientiánban. A külképviseleti szolgáltatások hatékony és 
magas színvonalú ellátása érdekében megtörtént a 2019. évben megnyitott külképviseletek 
informatika és biztonsági eszközökkel történő ellátása, telepítése, illetve felszerelése.  

A konzuli szolgálat 2019-ben ismét egy kihívásokkal teli esztendőt zárt, amely során közel 1 
millió új üggyel foglalkozott. Az év folyamán kiterjesztésre került a konzuli tájékoztatási és 
ügyeleti központ működése, amely 0-24 órában fogadja a magyar állampolgárok hívásait a 
világ minden tájáról, és nyújt ügyeikben alapvető tájékoztatást, segítséget az ügyeik 
intézésének megkezdéséhez. Elkészült az ügyfelek jobb kiszolgálását segítő mobil applikáció, 
kialakításra került a válságkezelési felület és létrejött egy új konzuli ügyintézési felület is. 
Rövid időn belül elérhetővé váltak a konzuli szolgáltatások és ezzel külföldön is a 
magyarországihoz hasonló elérhetőségeket sikerült megteremteni az állampolgárok számára. 
Az EP választás során a KKM 134 állomáshelyen biztosította a választáson való részvétel 
lehetőségét. 

A fejezet 2019. évi előirányzatai és teljesítésük alakulása 

Magyarország Országgyűlése a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet részére a 2019. 
évi kiadásainak fedezetére 287 405,1 millió forint eredeti kiadási előirányzatot biztosított, 
melyből a költségvetési szervek részére 121 376,3 millió forintot (42,2 %), a fejezeti kezelésű 
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előirányzatok részére 145 528,8 millió forintot (50,7 %), a központi kezelésű előirányzatok 
20 500,0 millió forintot (7,1 %) biztosított.   

 

 

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 298 777,8 287 405,1 287 405,1 362 284,6 380 544,6 127,37% 105,04% 
 ebből: személyi 
juttatás 

62 073,7 
 

65 820,7  
 

65 820,7 
 

69 961,4 
 

68 661,2 
110,6 

% 
98,1 

% 
Bevétel 14 606,9 6 980,7 6 980,7 17 465,6 17 427,1 119,31% 99,78% 

Támogatás 249 767,0 259 924,4 259 924,4 264 114,7 
293 317,0 

 
117,44% 111,06% 

Költségvetési 
maradvány 

33 616,9 – – 23 835,5 
23 835,5 

 
70,90% 100,00% 

Létszám 2 711 – – – 2 529 93,3% – 

 

A központi kezelésű előirányzatok nélkül a fejezet 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 
266 905,1 millió forint, melyből a bevételi előirányzat 6 980,7 millió forintban, a támogatási 
előirányzatot 259 924,4 millió forintban került megállapításra. A módosított kiadási 
előirányzat 305 415,8 millió forintra növekedett 2019-es év végére, mely az eredeti 
előirányzathoz képest 38 510,7 millió forintos – a maradvány 23 835,5 millió forint, a bevétel 
10 484,9 millió forint, a támogatás 4 190,3 millió forint - növekedést eredményezett.  

Az előirányzat-módosítások tartalma az egyes költségvetési intézmények, fejezeti kezelésű 
előirányzatok folyamatainak elemzésénél részletesen bemutatásra kerülnek.  

A 305 415,8 millió forint kiadási módosított előirányzat 323 822,8 millió forintra teljesült, 
mely a 2018. évi kiadásokhoz képest 8,4%-os növekedést jelent. A személyi juttatások 
teljesítésének összege 68 661,2 millió forint, mely a 2018. évi kiadások teljesítésének 10,5%-
a. 

A XVIII. KKM fejezet előirányzatai címenként az alábbiak szerint alakultak.  

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 287 405,1 6 980,7 259 924,4 
65 820,7 

 
2 505 

Módosítások jogcímenként           
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Külgazdasági és Külügyminisztérium Központi 
Igazgatás módosításai            

Törvényi módosítás           

Kormányzati hatáskör 2 103,5   2 103,5 1 613,1   

Felügyeleti szervi hatáskör 3 919,7 -182,3 4 102,0 2 583,8   

Intézményi hatáskör  4 630,8 4 630,8 0,0 -1 212,8   

Külképviseletek Igazgatása módosításai összesen           

Törvényi módosítás     
 

    

Kormányzati hatáskör 3 398,5   3 398,5 1 326,1   

Felügyeleti szervi hatáskör 5 119,5 3 770,6 1 348,9 92,9   

Intézményi hatáskör 14 970,6 14 970,6 0,0 -1 077,4   

Információs Hivatal           

Törvényi módosítás     0,0     

Kormányzati hatáskör 1 214,3   1 214,3 1 027,2   

Felügyeleti szervi hatáskör 154,4 22,8 131,6 34,7   

Intézményi hatáskör 3 312,3 3 312,3 0,0 -46,1   

Nemzeti Befektetési Ügynökség módosításai     0,0     

Törvényi módosítás     0,0     

Kormányzati hatáskör 186,0   186,0 156,7   

Felügyeleti szervi hatáskör -881,3 22,8 -904,1 -432,1   

Intézményi hatáskör 331,6 331,6 0,0 
74,6 

 
  

Fejezeti kezelésű előirányzatok cím módosításai 
összesen: 

50,8 7 464,0 -7 413,2 0,0   

Törvényi módosítás     0,0     

Kormány hatáskörében 8 780,1   8 780,1     

Fejezeti hatáskörben -16 193,3   -16 193,3     

Maradvány 4 200,4 4 200,4 0,0     

Bevétel 3 263,6 3 263,6 0,0     

Központi kezelésű előirányzatok módosításai: 36 368,8 0,0 0,0 0,0 0 

Eximbank Zrt. Kamatkiegyenlítése           

Eximbank Zrt. t őkeemelése  25 230,0         

Adria Port Zrt. t őkeemelése           

Kormány hatáskörében -113,4         

Fejezeti hatáskörben 10 590,0         

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési 
Hálózat NKft. Tőkeemelése 

          

Fejezeti hatáskörben 16,2         

Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése            

Fejezeti hatáskörben 75,0         

Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság tőkeemelése 

          

Kormány hatáskörében 571,0         
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2019. évi módosított előirányzat: 362 284,6 41 301,1 264 114,7 
69 961,4 

 
2 529 

 

A fejezet szinten Kormány hatáskörben összességében 15 682,4 millió forint támogatás került 
biztosításra, melyekből a költségvetési szervek - jellemzően a Külképviseletek igazgatása 
címnél - részére összesen 6 902,3 millió forint (44,0 %) a fejezeti kezelésű előirányzatok 
részére 8 780,1 millió forint (56,0%) került biztosításra.  

A fejezet 2019. tényleges évi átlagos statisztikai állományi létszáma 2 529 fő volt az alábbiak 
alapján: 

- KKM központi igazgatása 887 fő, 
- Külképviseletek igazgatása 1 531 fő,  
- Információs Hivatal esetében az alaptevékenység jellegéből adódóan a Hivatal 

létszáma minősített adatot képez a minősített adatvédelemről szóló 2009. évi CLV. 
törvény 5.§ (4) bekezdésének b) pontja alapján 

- Nemzeti Befektetési Ügynökség 111 fő. 

A KKM fejezet 2019. évi kiadási felhasználható maradványa az előző évek felhasználatlan 
maradványával együtt 10 757,0 millió forintot tesz ki. A maradványból fejezeti szinten 
kötelezettségvállalással terhelt annak 80,4 %-a, melyből 903,0 millió forint a fejezeti kezelésű 
előirányzati, valamint  7 744,2 millió forint intézményi szinten jelentkezik.  

 

1. Cím Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása  

Törzskönyvi azonosító száma: 311344-0-00 

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatás cím feladatköre és 
tevékenysége 

A Minisztérium a külgazdasági és külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) 
munkaszerveként a Kormány (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) irányítása alatt álló 
különös hatáskörű államigazgatási szerv. Szervezeti és Működési Szabályzatát, illetve annak 
módosítását a miniszter – a miniszterelnök és a kormányzati tevékenység összehangolásáért 
felelős miniszter jóváhagyását követően – normatív utasításban adja ki. 
 
A Minisztérium a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. 
rendeletben meghatározott feladatokat alaptevékenységként látja el. 
 
A cím a költségvetési törvényben jóváhagyott 11 748,5 millió forint eredeti kiadási 
előirányzata az előirányzat-módosítások következtében 22 402,5 millió forintra módosult, és 
88,6%-ra,  
19 848,0 millió forintra teljesült. A költségvetési bevételek eredeti 204,6 millió forint 
előirányzata 2 395,5 millió forintra, míg a költségvetési támogatások eredeti 11 543,9 millió 
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forint előirányzata 17 749,4 millió forintra módosult. A költségvetési bevételek 2 395,5 millió 
forint módosított előirányzata 100%-ra teljesült. 

 

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 17 467,4 11 748,5 11 748,5 22 402,5 19 848,0 113,6% 88,6% 
ebből: személyi 

juttatás 
8 373,6 7 096,7 7 096,7 10 080,8 9 339,4 111,5% 92,6% 

Bevétel 1 443,2 204,6 204,6 2 395,5 2 395,5 166,0% 100,0% 

Támogatás 15 504,6 11 543,9 11 543,9 17 749,4 17 749,4 114,5% 100,0% 
Költségvetési 
maradvány  

2 777,2 – – 2 257,6 2 257,6 81,3% 100,0% 

Létszám (fő)   1 145 880 
  

887 77,5% - 

 
 
Előirányzat módosítások levezetése: 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat   11 748,5      204,6     11 543,9      7 096,7        880  

Módosítások jogcímenként       

Kormány hatáskör 2 103,5 0,0 2 103,5 1 613,1 2 

2018. évi CXXV. Számú KIT tv. hatályba 
lépésével összefüggő 2019. évet terhelő 
többletkiadásokra előirányzat nyújtása 

841,6 0,0 841,6 709,7 
 

2018. évi CXXV. Tv. 289.§. (2) bek. 
alapján szabadságmegváltás 
finanszírozásához előirányzat átadása 

508,5 0,0 508,5 425,6  

1535/2018. (X.29.) Korm. hat. alapján a 
minisztériumi létszámcsökkentéssel 
összefüggő, 2019. évet terhelő 
többletkiadásokra előirányzat nyújtása 

191,9 0,0 191,9 160,5  

1819/2018. (XII.27.) Korm. határozat 
alapján a Budapesti Európai Ifjúsági 
Központ felújításának kiadatásaira 
előirányzat nyújtása 

136,4 0,0 136,4 0,0  

1104/2019. (III.8.) Korm. hat. alapján 
előirányzat átcsoportosítás kulturális 
évadok költségeinek fedezetére, 
miniszterelnöki megbízott személyi 
jellegű kiadásaira 

394,2 0,0 394,2 310,6  

1172/2019. (IV.1.) Korm. hat. alapján 
előirányzat átcsoportosítás a 
Miniszterelnökség vezetőinek és 
munkatársainak külföldi kiküldetési 
költségeihez kapcsolódó kiadásokra 

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

1528/2019. (IX.17.) Korm. hat. alapján a 
szöuli és a tokiói külképviseletnyitással 

5,9 0,0 5,9 0,7  
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kapcsolatos kiadások fedezetére 
előirányzatmódosítás 

1244/2019. (VI.30.) Korm. hat. alapján 
Csángó kérdés kezelésére biztosított 
forrás előirányzat átcsoportosítása 

15,0 0,0 15,0 6,0  

4045/2019. Korm. hat. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium alaplétszámának 
módosításáról alapján álláshely 
emelésének engedélyezése 

0,0 0,0 0,0 0,0 2 

Irányítószervi hatáskör 3 919,7 -182,3 4 102,0 2 583,8 5 
PM/8548/2/2019. iktatószámú levél, 
valamint a 1099/2019. (III.8.) Korm. hat. 
alapján előirányzat átcsoportosítás a 
Magyarországi Jeruzsálemi Külgazdasági 
Irodájának megnyitásához szükséges 
feladatokra, illetve Interreg programokkal 
kapcsolatos kiadásokra 

136,2 0,0 136,2 83,7 
 

1244/2019. (VI.30.) Korm. hat. alapján 
Csángó kérdés kezelésére biztosított 
forrás elvonása fejezeti és külképviselet 
cím részére, illetve előirányzat 
átcsoportosítás 

-263,6 0,0 -263,6 -215,6  

1172/2019. (IV.1.) Korm. hat. alapján a 
Miniszterelnökség vezetőinek és 
munkatársainak külföldi kiküldetési 
költségeire biztosított forrás fel nem 
használt összegének elvonása 

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

KKM/28248/2018/Adm. KKM-Min. 
Kabinetiroda megállapodás alapján 
forrásátadás turizmusdiplomáciai 
feladatok ellátására 

-14,3 0,0 -14,3 -9,6  

MK_GPF/691-1/2019. sz. KKM-
Miniszterelnöki Kabinetiroda 
megállapodás alapján előirányzat 
átcsoportosítás Kormányfői protokoll 
feladatok kiadásaira 

9,1 0,0 9,1 6,5  

KVF/23012/2018-ITM.  KKM-ITM 
megállapodás alapján előirányzat átadás 
az űrkutatásért való felelősségi körbe 
tartozó szakmai feladatokra 

3,5 0,0 3,5 2,9  

UNFEO/47238/2019-ITM.  KKM-ITM 
megállapodás alapján előirányzat átadás a 
NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével 
és működtetésével kapcsolatos 
feladatokra 

307,8 0,0 307,8 0,0  

GF/SZKF/1009/1/2018. sz. KKM-ME sz. 
megállapodás alapján határmenti operatív 
programokkal kapcsolatos feladatok 
ellátására forrásátadás 

136,9 0,0 136,9 114,4  

42956/2018. sz. KKM-PM-KEF 
megállapodás alapján 5 fő 
gépjárművezető kirendeléséhez 
kapcsolódó forrás elvonása 

-1,6 0,0 -1,6 -1,4  

PM/206/2019. KKM-PM megállapodás 
alapján előirányzat átadás a NAHU 2014-
2020 informatikai rendszer fejlesztésére 
és működtetésére 

24,4 0,0 24,4 0,0  
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KKM/40473/2019/Adm. sz. KKM-PM-
KEF megállapodás alapján felújítási 
kiadások fedezetének biztosításához 
előirányzat elvonása 

-100,0 0,0 -100,0 0,0  

BM/1705-23/2019. KKM-BM 
megállapodás alapján irattározási 
feladatok ellátáshoz előirányzatelvonás 

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

BM/178-163/2019. sz. KKM-BM-
Országos Rendőrfőkapitányság - 
Készenléti Rendőrség megállapodás 
alapján előirányzat átadása ITU 
konferencia közrendvédelmi és objektum 
biztosítási, illetve tűzszerészeti feladatok 
kiadásaira 

-50,3 0,0 -50,3 0,0  

BM/178-499/2019. sz. KKM-BM-
Országos Rendőrfőkapitányság 
megállapodás alapján előirányzat átadása 
Budapesti Víz Világtalálkozó biztonsági 
költségek fedezetére  

-25,0 0,0 -25,0 0,0  

KKM/15459/2019/Adm. számú KKM-
NVI megállapodás alapján előirányzat 
átadás a 2019. évi Európai Parlament 
tagjainak választásához kapcsolódó 
feladatok költségeire 

160,4 0,0 160,4 38,0  

KKM/16412/2017/Adm. KKM-NFM-
MTÜ megállapodás alapján 
turizmusdiplomáciai feladatok ellátására 
biztosított forrás elvonása 

-75,0 0,0 -75,0 -25,0  

KEH/02330-1/2019. sz. KKM-KEH 
megállapodás és KEH/02330-4/2019., 
valamint KEH/02330-5/2019. sz. 
megállapodás kiegészítések alapján 
előirányzatátcsoportosítás 2019. évi 
államfői protokoll feladatok kiadásaira 

92,8 0,0 92,8 36,3  

38642/2019/GAZD. sz. KKM-EMMI 
megállapodás alapján az Stipendium 
Hungaricum Program 2019. évi 
feladatainak ellátására forrásátadás 

27,9 0,0 27,9 24,4  

HM/3869-22/2019. sz. KKM-HM 
megállapodás alapján állami és 
kormányzati protokoll, valamint 
diplomáciai feladatok ellátásával 
kapcsolatban felmerült 2019. évi kiadások 
fedezetére előirányzat elvonása 

-500,0 0,0 -500,0 0,0  

Fejezeti kezelésű előirányzatokról 
átcsoportosítás, forrásátadás: 

          

KKM felügyelete alá tartozó szervezetek 
és szakmai programok támogatása, 
Határon túli gazdaságfejlesztési 
programok támogatása, Fejezeti általános 
tartalék, Űrtevékenységgel kapcsolatos 
feladatok, Állami protokoll támogatása, 
Külgazdasági fejlesztési célelőirányzat, 
Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás, 
Kötött segélyhitelezés, Stipendium 
Hungaricum, Nemzetközi tagdíjak és 
kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások, 
Kulturális diplomáciai projektek 
támogatása, Vízipari külpiaci 

4 358,7 0,0 4 358,7 1 744,0 
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tevékenységeket elősegítő program 
támogatása, Budapesti Víz Világtalálkozó 
megrendezése, Európai Területi 
Társulások támogatása, Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködés 
Fejezeti kezelésű előirányzatok részére 
átcsoportosítás: KKM felügyelete alá 
tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása, Határon túli 
gazdaságfejlesztési programok 
támogatása, Regionális stratégiai 
fejlesztések 

-791,1 0,0 -791,1 -111,2  

Külképviseletek Igazgatása cím 
átcsoportosításai, forrásátadásai 

         

Külképviseletek Igazgatása címtől 
átcsoportosítás (információáramlás 
technikai feltételeinek informatikai 
ellenőrzésére-, időbélyeg-szolgáltatás 
kialakításához, kiadvány beszerzéséhez, 
KKM OR-val kötendő támogatási 
szerződéshez, szakmai továbbképzésre, 
Kína-Közép-Kelet-Európai turisztikai 
együttműködéshez kapcsolódó feladatok 
ellátására, informatikai feladatok 
színvonalának növeléséhez kapcsolódó 
költségekre,  HEPA rendezvények 
kiadásaira, biztonsági rendszerek 
karbantartási, javítási kiadásaira, 
Vendégoktatói hálózat plusz feladatai 
miatti juttatásokra, sportprogramok 
kiadásaira, kiküldetési költségekre) 

1 152,6 0,0 1 152,6 923,1 
 

Külképviseletek Igazgatása cím részére 
előirányzat átadás (Afrikai Diplomata 
Napok részvevőinek repülőjegy 
költségtérítése, "Budapesti Víz 
Világtalálkozó megrendezés" forrás 
átadás vízipari témájú rendezvények 
kiadásaira,  Magyar-Lengyel Civil 
Együttműködési Program kiadásaira, 
haszonkölcsön szerződés fedezetére, 
konferencia reprezentációs költségeire, 
UNESCO Világörökségi Központ 2019. 
évi kiküldetési költségei, Nyugat-Balkáni 
Koncentrált kult. megjelenés fedezetére, 
ÉVAD keret kiadásaira, Keresztény 
Újságírók Konferenciája előadóinak 
utazási költségeire, stand bérleti díjra, 
ITU konferencia kiadásaira, 
külképviseletek szakmai programjaira, 
turisztikai promóciós kiadásokra, 
külképviseletek nyitási költségeire, 
fordítási kiadásokra, Kína-KKE 
Turisztikai Központ részvételi, 
prezentációs költségeire biztosított forrás 
átadására)  

-476,5 0,0 -476,5 -26,6 
 

Jogutód nélkül megszűnt HIPA korrigált 
záró pénzkészletének elvonása, bevétel 
előirányzatosítása 

-165,5 -165,5 0,0 0,0  

Bevételi előirányzati lemaradás 
előirányzatosítása fejezeti jóváhagyással 

-16,8 -16,8 0,0 0,0  
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Intézményi hatáskör  4 630,8 4 630,8 0,0 -1 212,8  
UNFEO/66905/2018-ITM. KKM-ITM 
megállapodás alapján IMIR 2014-2020 
fejlesztésével és működtetéséve 
kapcsolatos feladatok támogatása 

327,5 327,5 0,0 0,0  

UNFEO/34923-1/2019-ITM. Sz. KKM-
ME_ITM megállapodás alapján IMIR 
2014-2020 informatikai rendszer 
fejlesztésével és működtetésével 
kapcsolatos feladatok támogatása 

218,2 218,2 0,0 0,0  

KKM-ME megállapodások alapján 
INTERREG projekthez kapcsolódó 
feladatok bevételének, illetve 
visszautalásának előirányzatosítása 
(HUHR_ TA/07, HUHR_TA/02, 
HUSRB_TA/02, SKHU_TA/02,  
HUHR_TA/08, SIHU87, SKHU TA/04, 
HUSRB TA/08) 

95,3 95,3 0,0 0,0  

KKM/22375-2/2019/Adm. sz. támogatási 
szerződés alapján HOSKROUA_ENI 
projekttel kapcsolatos 
előirányzatmódosítás 

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

KKM/24270-3/2019/Adm. sz. támogatási 
szerződés alapján RO HU TA projekttel 
kapcsolatos előirányzatmódosítás 

18,7 18,7 0,0 15,9  

KKM/48044/2018. sz. megállapodás 
alapján ellőirányzatmódosítás 
Kormányfői protokoll feladatok 
kiadásaira 

6,5 6,5 0,0 4,0  

KÖFOP, TWINNING, DTP és SMART 
projektekkel kapcsolatos 
előirányzatrendezések 

1 434,0 1 434,0 0,0 516,5  

Egyéb működési és felhalmozási célú 
támogatások, átvett pénzeszközök 
bevételeinek előirányzatosítása 
(Kormányváró-, protokoll kiadásokhoz 
történő szerződéskötéséhez, belföldi 
állományban dolgozó társszervi dolgozók 
2018. évi költségeinek megtérítése, 
lakáskölcsön törlesztése) 

98,6 98,6 0,0 81,2  

Jogutód nélkül megszűnt HIPA korrigált 
záró pénzkészlet átvételének elszámolása 

166,7 166,7 0,0 0,0  

Maradvány előirányzatosítása 2 257,6 2 257,6 0,0 283,2  

Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -2 113,6  

2019. évi módosított előirányzat 22 402,5 4 653,1 17 749,4 10 080,8 887 

 

Országgyűlési hatáskörben 2019. évben nem került sor előirányzat módosítására. 

A Kormányzati hatáskörben végrehajtott előirányzatmódosítások következtében a cím 
költségvetési előirányzata 2 103,5 millió forinttal növekedett.  

A támogatási előirányzat növekedését legnagyobb mértékben a 2018. évi CXXV. számú KIT 
törvény hatályba lépésével összefüggő 2019. évet terhelő többletkiadásokra nyújtott 1350,1 
millió forintos előirányzatmódosítás okozta. 
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Ezen felül a 1535/2018. (X.29.) Korm. határozat alapján a minisztériumi 
létszámcsökkentéssel összefüggő, 2019. évet terhelő többletkiadásokra 191,9 millió forintot, a 
1104/2019. (III.8.) Korm. határozat alapján, a kulturális évadok költségeinek fedezetére, 
miniszterelnöki megbízott személyi jellegű kiadásaira 394,2 millió forintot, a 1819/2018. 
(XII.27.) Korm. határozat alapján a Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújításának 
kiadásaira 136,4 millió forintot, a 1172/2019. (IV.1.) Korm. határozat alapján a 
Miniszterelnökség vezetőinek és munkatársainak külföldi kiküldetési költségeihez kapcsolódó 
kiadásokra 10,0 millió forintot, a 1244/2019. (VI.30.) Korm. határozat alapján Csángó kérdés 
kezelésére 15,0 millió forintot, valamint a 1528/2019. (IX.17.) Korm. határozat alapján a 
szöuli és a tokiói külképviseletnyitással kapcsolatos kiadások fedezetére a Kormány 5,9 millió 
forintot biztosított.  

Felügyeleti szervi hatáskörben 3 919,7 millió forint kiadási, 4 102,0 millió forint támogatási 
előirányzat növekedés, illetve 182,3 millió forint bevételi előirányzat csökkentés valósult 
meg. 

A felügyeleti szervi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az 
alábbiak voltak: 

− Fejezeti kezelésű előirányzat sorokról/sorokra a cím részére 3 567,6 millió forint 
előirányzat módosítására került sor.  

− Külképviseletek Igazgatása címtől/cím részére 676,1 millió forint összegű előirányzat 
került összességében átcsoportosításra, 

− HM/3869-22/2019. sz. KKM-HM megállapodás alapján állami és kormányzati 
protokoll, valamint diplomáciai feladatok ellátásával kapcsolatban felmerült 2019. évi 
kiadások fedezetére 500,0 millió forint összegű előirányzat került elvonásra. 

− UNFEO/47238/2019-ITM. KKM-ITM megállapodás alapján 307,8 millió forint 
előirányzatátadás történt a NAHU 2014-2020 rendszer fejlesztésével és 
működtetésével kapcsolatos feladatokra. 

− A 1244/2019. (VI.30.) Korm. hat. alapján Csángó kérdés kezelésére 263,6 millió forint 
összegű előirányzat elvonás történt. 

Intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások eredményeképpen 4 630,8 
millió forint összegű keretemelés történt, amelyből 2 257,6 millió forint a 2018. évi 
maradvány előirányzatosítása.  

Intézményi hatáskörben a jelentősebb előirányzat-módosítást eredményező tételek az alábbiak 
voltak: 

− 2019. évben UNFEO/66905/2018-ITM és UNFEO/34923-1/2019-ITM. 
megállapodások alapján az IMIR 2014-2020. program fejlesztéséhez kapcsolódóan az 
Innovációs és Technológiai Minisztériumtól összesen 545,7 millió forint vissza nem 
térítendő támogatás érkezett. 

− Jelentős mértékben növekedett a cím előirányzata a különböző hazai és nemzetközi 
támogatási programokra nyújtott támogatások tekintetében. A Közigazgatási és 
Közszolgáltatás-Fejlesztés Operatív Program (KÖFOP) projektjeire 1 184,5 millió 
forint, a Twinning projektekre 190,4 millió forint, a Duna Transznacionális Programok 
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(DTP) projektjeire, valamint a SMART program kiadásaira 59,1 millió forint bevétel 
érkezett.  

A 2019. évi elemi költségvetésben meghatározott 880 fős nyitólétszám az év során 
összességében 7 fővel emelkedett, a záró létszám 887 fő volt.  

Személyi juttatások módosított előirányzata 2019. évben 10 080,8 millió forint volt, 
amelyből tárgyévben 9 339,4 millió forint teljesült, a személyi juttatásokra biztosított forrás 
92,6 %-át használtuk fel.  

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó módosított előirányzata 
2019. évben 1 692,1 millió forint volt, amelyből tárgyévben 1 657,0 millió forint teljesült  

A dologi kiadások módosított előirányzata 8 136,6 millió forint volt, amely 6 778,4 millió 
forintra teljesült. 

Készletbeszerzésként 88,3 millió forint került teljesítésreaz irodaszerek, nyomtatványok, 
üzemeltetési anyagok, meghívók és dekorációs kellékek kifizetésével kapcsolatosan. Az előző 
évhez képest a készletbeszerzési kiadások 1,5 millió forinttal növekedtek. 

Online folyóiratok előfizetésére, napilapokra,  laprendelésekre, könyvekre, 33,5 millió 
forintot, szakmai anyagokra üzemeltetési anyagokra (virágdekoráció, higiéniai anyagok, 
gépkocsizászló, bélyegzők, mappák), egyéb kiadásokra 54,8 millió forintot fordított a 
minisztérium.  

A kommunikációs szolgáltatások kiadásai között kerültek elszámolásra a vezetékes 
telefonszolgáltatások, internet, mobiltelefon kiadások, melyek a tárgyévben 280,4 millió 
forint értékben teljesültek, ami a 2018. évhez képest 123,6 millió forint növekedést mutat. 
Ezen belül IMIR rendszerrel kapcsolatos költségekre 65,5 millió forint, VKH rendszer 
supportra 23,6 millió forint, mobilinternetre 18,9 millió forint, informatikai szolgáltatásokra 
(rendszertámogatás, hírportál létrehozás, adatbázis előfizetés, egyéb kiadások) 172,4 millió 
forint került kifizetésre. 

A szolgáltatási kiadásokra a minisztérium 2019-ban 3 824,3 millió forintot költött, ez 
1 055,0 millió forint növekedést jelent az előző évhez képest. 
 
Szolgáltatási kiadások legnagyobb hányadát 1 322,0 millió forint értékben a bérleti és lízing 
díjak tették ki, ennek kapcsán az ITU TELECOM WORLD 2019 rendezvényre 610,0 millió 
forintot, a Medve utcai ingatlan bérlésre 290,0 millió forintot, Budapest Víz Világtalálkozó 
nemzetközi rendezvényhez kapcsolódó kiadásokra 74,3 millió forintra, V4 Logisztikai 
Fórumra 38,9 millió forintot, gépjárművek bérlésére fordított 56,7 millió forintot, egyéb 
eszközbérleti kiadásokra 252,1 millió forint került elszámolásra.  
 
Karbantartási szolgáltatásokra 115,6 millió forintot, közvetített szolgáltatásokra 8,4 millió 
forintot, közüzemi díjakra 0,2 millió forintot fordított a tárca tárgyévben. 
 
A szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokra fordított kiadások összege a tárgyévben 
963,0 millió forint volt, melynek legnagyobb hányadát a projektekkel kapcsolatos költségek 
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414,5 millió forint értékben, jogi tanácsadás és szolgáltatások kiadások 226,2 millió forint 
értékben, valamint a foglalkozás egészségügyi ellátások kiadások 153,4 forint tették ki. 
 
Egyéb szolgáltatások jogcímen 2019-ben 1 415,1 millió forintot számolt el a minisztérium. 
Ezen a soron kerültek kimutatásra az oktatási tevékenységek, belső képzések kiadásai 751,6 
millió forint értékben, pénzügyi szolgáltatás kiadásai 37,9 millió forint értékben, Medve utcai 
ingatlan üzemeltetési díja 91,8 millió forint értékben, az ITU TELECOM WORLD 2019 
rendezvény 159,9 millió forint, egyéb kiadások, takarítás, szerelés, őrzés-védelem, 
rendezvényszervezés kiadásai 373,9 millió forint értékben. 
 
A kiküldetésekhez kapcsolódóan 1 424,6 millió forint értékben a külföldi kiküldetések 
szállás, utazás, repülőjegy költségei kerültek kifizetésre. A reklám és propaganda 
kiadásokra 42,6 millió forintot költött a minisztérium. 

 
A különféle befizetések és egyéb dologi kiadások előirányzata 2019-ben 1 118,2 millió 
forintra teljesült, amelyen belül általános forgalmi adóra 1 060,5 millió forintot, pénzügyi 
műveletek kiadásaira 1,9 millió forintot valamint egyéb dologi kiadásként konferencia 
részvételi díjak, tanfolyami díjak, késedelmi kamat, perköltség, közbeszerzési díj, parkolási 
díjakra 55,8 millió forintot fordított a minisztérium. 
 
Az egyéb működési célú kiadások előirányzata 393,8 millió forint összegben teljesült, 
amelynek 31,8%-át a MÁK Központi Maradványelszámolási Alap számlára befizetett 125,4 
millió forint maradványbefizetési kötelezettség tette ki. Egyék működési kiadásként kerültek 
elszámolásra a projektekkel kapcsolatos megtérítések, visszafizetések 241,2 millió forint 
értékben, valamint egyéb befizetések 27,1 millió forint értékben. 

Beruházások 

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 176,6 millió forint, módosított 
előirányzata 1 953,1 millió forint volt, ebből 1 536,8 millió forintra teljesült. 

Immateriális javak beszerzése a tárgyévben 912,3 millió forint értékben történt. 

A külgazdasági és külügyi működést támogató kiemelt alapfolyamatokhoz kapcsolódó 
szoftver fejlesztésre 74,0 millió forintot, új, belső tudásmegosztási portálra (Intranet) 29,5 
millió forintot a KHOR Külügyi Humánerőforrás-gazdálkodási és Oktatási rendszerre 291,0 
millió forintot fordított a minisztérium.  

A 2014-2020 programozási időszak Európai Területi Együttműködési határmenti, 
transznacionális és interregionális programok és projektek lebonyolítását támogató 
monitoring és információs rendszer (IMIR) fejlesztése 364,3 millió forint összegben teljesült. 

Elektronikus fizetési jegyzék rendszer fejlesztésének összege 2,0 millió forint értékben 
valósult meg. Az ASE 2019 promóciós film 13,0 millió forint, valamint Archicad 
tervezőszoftver licence beszerzésére került sor  3,1 millió forint értékben. Scriptament 
rendszerek (HR, Vezetői rendszer, Állománytábla) 26,0 millió forint összértékekben kerültek 
beszerzésre. Szerverhez kapcsolódó hivatalos aláírási tanúsítvány időbélyeg licence 
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felhasználási jogának kifizetése 9,1 millió forint értékben. Weboldalak fejlesztésére 23,4 
millió forint kifizetés valósult meg. A BEIK felújításához kapcsolódó teljes tervdokumentáció 
43,9 millió forint, rendszermegvalósíthatósági és egyéb tanulmányok 33,0 millió forint 
összegben teljesültek. 

Ingatlanok beszerzése létesítése előirányzat 32,2 millió forint értékben teljesült, amely a 
Budapesti Európai Ifjúsági Központ kültéri pavilonjának megépítéséhez 11,5 millió forint, 
valamint a Gül Baba építményein történő beruházások 10,9 millió forint (Wagner Villa - 
kávézó- szellőzésének átalakítása, kerti öntözőrendszer és kerti szerszámtároló, zuhanyzó 
kialakítása) létesítéséhez kapcsolódott. Idegen épületen végzett beruházása, iroda kialakítása 
9,8 millió forint értékben teljesült. 

Informatikai eszközök beszerzése 18,5 millió forint összegben realizálódott, amelyből 4,3 
millió forint értékben kerültek beszerzésre szerver eszközök. Samsung mobiltelefonok 8,6 
millió forint értékben, valamint hordozható nyomtatók 0,3 millió forint értékben, laptopok 5,1 
millió forintért, valamint egy switch 0,2 millió forint összegben.  

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 249,6 millió forintot fordított a minisztérium. A 
legnagyobb értékű beszerzést 104,5 millió forintért a Külügyminisztérium Bem rakparti és 
Nagy Imre téri épületeinek beléptető és videó megfigyelő rendszereinek beszerzése jelentette, 
ezen felül  könyvtáraink számára 5,8 millió forint értékben került sor könyvbeszerzésre. Bútor 
és irodai szék beszerzések 36,8 millió forint összegben teljesültek, a nagy számú protokolláris 
eseményekkel kapcsolatosan különböző zászlók 7,1 millió forint, egyedi tervezésű fa 
pulpitusok 8,1 millió forint értékben, vagyonvédelmi rendszerek és videómegfigyelő 
rendszerekhez kapcsolódó egyéb kamerák 11,7 millió forint összértékben kerültek 
beszerzésre. A KKM vagyonkezelésében lévő Gül Baba épületegyüttesben tűzjelző 
berendezés került kiépítésre 21,2 millió forint értékben valamint egy defibrillátor készülék 
került üzembehelyezésre 1,0 millió forint összegben. A konferencia teremben lévő triptichon 
kárpitra 6,4 millió forint került kifizetésre, illetve egyéb kulturális javak 5,3 millió forint 
értékben teljesültek. Új csomagvizsgáló röntgen berendezés (13,2 millió forint) beszerzésére 
került sor, szőnyegbeszerzésre 1,6 millió forint került kifizetésre. Páncélszekrények 1,1 millió 
forint, egyéb háztartási kisgépek 2,5 millió forint, orvosi és fogászati műszerek 19,5 millió 
forint összegben kerültek beszerzésre. Egyéb gépek, berendezések, felszerelések beszerzések 
3,8 millió forint értékben valósultak meg.  

Beruházási célú általános forgalmi adó a 2019-es évben 324,2 millió forint értékben 
teljesült. 

A felújítások eredeti 50,0 millió forint előirányzata az év során 0 forintra módosult. 

Bevételek 

A közhatalmi bevételek soron az intézménynek konzuli bevételek (a konzuli védelemről 
szóló 2001. évi XLVI. törvény 19/A. § alapján elszámolt) befizetéséből keletkezett bevétele, 
összesen 104,3 millió forint összegben, ami az előző év teljesítéséhez viszonyítva 7,9 millió 
forinttal csökkent. A közhatalmi bevételek a tervezett összegen felül teljesültek, a 14,3 millió 
forinttal.  
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A működési bevételek összességében 29,7 millió forintra teljesültek, amely az előző évhez 
viszonyítva 2,6 millió forint növekedést mutat. A működési bevételek teljesülése 4,9 millió 
forinttal maradt el az eredeti előirányzattól. 

A szolgáltatások ellenértéke 2,0 millió forint értékben teljesült, amely a dolgozók által 
befizetett mobiltelefon térítések összege 1,0 millió forint, valamint az idegennyelvi-képzés, 
nyelvvizsga költségek megtérítése, közigazgatási alap- és szakvizsga pótvizsga díjak  1,0 
millió forint, bevételi jogcímekből tevődik össze.  

A közvetített szolgáltatások ellenértéke 5,5 millió forintra teljesült, amely irodabérleti díj 
bevételeiből, valamint üzemeltetési és egyéb díjak megtérítéseiből származott. 

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1,4 millió forint értékben teljesültek, amely a devizás 
tételek értékeléskori árfolyamnyereségéből adódik. 

Egyéb működési bevételek 20,8 millió forintban teljesültek, amelyből a legnagyobb értékű 
bevételt az EU Tanácsi utak deviza költségeinek utólagos megtérítései 9,9 millió forint  
jelentették, ezen felül a kifizetőhelyi költségtérítések 3,8 millió forint, az előző éveket érintő  
peres követelések befizetéséből befolyt bevételek 0,8 millió forint, valamint egyéb 
bevételeként elszámolt,  tandíj, cafetéria, repülőjegy költségvisszatérítéseiből származó 6,3 
millió forint értékben kerültek elszámolásra. 

Működési célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 199,8 millió forint elsősorban a 
Twinning projektek kiadásainak fedezetéül befolyt bevételekhez kapcsolódott. 

Felhalmozási  célú átvett pénzeszközök soron kimutatott 29,5  millió forint a minisztérium 
dolgozóinak 23,4 millió forint értékben nyújtott lakásvásárlási és lakásépítési célú kölcsönök 
törlesztő részleteinek bevételéből származott. 

A követelés állomány mérleg szerinti értéke 75,5 millió forint. 

A költségvetési évben esedékes működési célú követelés mérlegértéke 1,1 millió forint, 
amelyen mobiltelefon kerettúllépés, nyelvtanfolyam hozzájárulás ellenértéke (0,3 millió 
forint), illetve az egyéb működési bevételekből származó követelések (0,8 millió forint) 
kerültek kimutatásra. 

A költségvetési évben esedékes működési bevételek között nyilvántartott követelések 
behajtása érdekében a Külgazdasági és Külügyminisztérium Pénzügyi és Számviteli 
Főosztálya fizetési felszólítás megküldésével tájékoztatta partnereit fennálló követeléseinek 
összegéről. Az intézkedés eredményeként 1,3 millió forint értékű követelés került 
kiegyenlítésre 2020 első negyedévében. 
 
A költségvetési évben esedékes követelések között a felhalmozási célú visszatérítendő 
támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről mérlegsor mérleg szerinti 
értéke 2,0 millió forint.  

A költségvetési évet követően esedékes működési célú követeléseinek összege 5,2 millió 
forint, ebből bérleti díj 4,2 millió forint, üzemeltetési díj 0,8 millió forint, egyéb követelés 0,2 
millió forint. 
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A költségvetési évet követően esedékes felhalmozási célú – kamatmentes lakásvásárlási és 
lakásépítési célú munkáltatói kölcsönökhöz kapcsolódó - követelések mérleg szerinti értéke 
67,2 millió forint. 

A tárca 2019-ben 4 fő részére összességében 18,0 millió forintot folyósított kamatmentes 
lakásvásárlási és lakásépítési célú munkáltatói kölcsön címen. Év végén a munkáltatói 
lakáskölcsönből származó követelésállomány összességében 69,2 millió forintot tett ki, amely 
43 fő tartozását tartalmazza. 

A 2018. évi előirányzat-maradvány főbb felhasználási jogcímei 

Központi Igazgatás címen 2018. évben 2 257,6 millió forint költségvetési maradvány 
keletkezett. A maradványból 2 228,7 millió forint kötelezettségvállalással terhelt, míg a 
fennmaradó 28,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány. A 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány a 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet Ávr. 150. § (4) bekezdése alapján a Központi Maradványelszámolási Alap 
előirányzat javára befizetésre került. 96,5 millió forint meghiúsult kötelezettségvállalás miatt 
kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány az Ávr. 152. § (2) bekezdése 
alapján teljesítésre került a Központi Maradványelszámolási Alap javára. 

A tárca a dologi kiadások maradványának legnagyobb részét a külföldi kiküldetéssel, 
üzemeltetéssel kapcsolatos kiadásokra, valamint az ösztöndíjas feladatellátás kapcsán az 
oktatási tevékenység szolgáltatási díjainak kiadásaira fordította. A beruházások keretében 
részben a 2018-évi maradvány terhére került sor a Gül Baba épületegyüttest érintő 
átalakítások megvalósítására, ezen belül az öntözőrendszer bővítésére, tűzjelző rendszer 
kiépítésére, kávézó szellőzésének átalakítására, valamint többek között a belső 
tudásmegosztási portál kialakítására, informatikai eszközbeszerzésekre, csomagvizsgáló 
röntgenberendezés beszerzésére. 

A 2019. évi előirányzat maradvány alakulása 

A Központi Igazgatás 2019. évi beszámolójában kimutatott 2 554,5 millió forint költségvetési 
maradványából 2 047,5 millió forint volt kötelezettségvállalással terhelt. A fennmaradó 507,0 
millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány, valamint a 352,5 millió forint 
meghiúsult kötelezettségvállalás miatt nem terheltté vált maradvány az Ávr. vonatkozó 
szabályozása alapján a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára befizetésre 
került. A meghiúsult maradványból 350,0 millió forint a COVID 19 járványügyi helyzet 
következtében meghiúsuló II. Nemzetközi Alumni konferenciára vonatkozó szerződés 
megszüntetéséből adódott. 

A kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradvány legnagyobb hányada, 63,2%-a 
dologi kiadások kiemelt előirányzaton (1 294,7 millió forint), illetve 31,9%-a személyi 
juttatások és munkaadókat terhelő járulékok (653,0 millió forint) előirányzatokon képződött. 
A beruházások kiemelt előirányzaton 99,8 millió forint megtakarítás keletkezett. A dologi 
kiadások kiemelt előirányzaton realizálódott maradvány szállítói-, kiküldetési előlegekhez, 
valamint uniós projektelőlegekhez kapcsolódott.  

Főbb vagyonváltozások 
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MNV Zrt. – KKM Központi Igazgatás  között az Ybl-villa a Türk Nyelvű Államok 
Együttműködési Tanácsa magyarországi Képviseleti Irodája működéséhez szükséges 
intézkedésekről szóló 0533/2019. (IX.18.) Korm. határozat értelmében, az SZT-126013 
nyilvántartási számon módosított vagyonkezelési szerződés alapján, ingó- és ingatlan vagyon 
vagyonkezelői jogának átadására került sor a KKM részére 1 639,8 millió forint bruttó 
nyilvántartási értéken. 

MNV Zrt. – KKM Központi Igazgatás között a Kádár-villa (Budapest II. kerület, belterület 
15138 helyrajzi számú, természetben a 1025 Budapest, Józsefhegyi lépcső 12. szám alatti, 
kivett lakóház, udvar megnevezésű, 3537 m2 területű ingatlan) elnevezésű ingatlan 
vagyonkezelői jogának átadására került sor a KKM javára az SZT-126441 számon módosított 
vagyonkezelői szerződés, valamint az MNV Zrt. ingó- és ingatlan-gazdálkodási ügyvezető 
igazgatója 467/2019. (XI. 06.) számú határozata alapján az 238,1 millió forint bruttó 
nyilvántartási értéken. 

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. – KKM Központi Ig azgatás között 2 darab domain 
név vagyoni értékű jog 0,06 millió forint  bruttó nyilvántartási értéken átruházásra került a 
KKM – mint kedvezményezett – javára. 

Külképviseletek igazgatása – KKM Központi Igazgatás a Kormányzati nyomat-
menedzsment rendszer bevezetéséről szóló 1907/2017.(XII.7.) Korm. határozatban foglaltak 
végrehajtása érdekében a belföldön használatban lévő, Külképviseletek igazgatása 
vagyonkezelésében található nyomtatók 2019. április 1-jével a Központi Igazgatás cím részére 
átadásra kerültek, 8,1 millió forint  bruttó nyilvántartási értéken az államháztartás 
számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§-ában foglaltakkal összhangban. 

EMMI – KKM Központi Igazgatás közötti megállapodás alapján 1 darab SH applikáció 
vagyonkezelői jogának átvételére került sor 2,7 millió forint  bruttó nyilvántartási értéken, 
miután a Kormány által 285/2013. (VII. 26.) Korm. rendelettel a külföldi hallgatók részére 
létrehozott Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal kapcsolatos feladatokat 2019. augusztus 1-
jével, a 138/2019. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
hatáskörébe utalta.  

Nemzeti Befektetési Ügynökség – MNV Zrt. – KKM Központi Igazgatás közötti 
megállapodás alapján ingó- és ingatlan vagyon vagyonkezelői jogának átruházására került sor 
az Igazgatás cím részére 28,6 millió forint  bruttó nyilvántartási értéken, miután a HIPA 
201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a  értelmében 2019. augusztus 31-ével jogutód 
nélkül megszűntetésre került. 

Külképviseletek igazgatása – KKM Központi Igazgatás között 2019. október 8-án az 
Európai Parlament tagjainak 2019. évi választása alkalmával beszerzett 170 db mobiltelefon 
vagyonkezelői jogának átadására került sor az Igazgatás cím részére 12,6 millió forint  bruttó 
nyilvántartási értéken az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 
45.§-ában foglaltakkal összhangban. 

Külképviseletek igazgatása – KKM Központi Igazgatás között 2019. december 1-jén 
átadásra került az Igazgatás cím javára az ITU konferenciára vásárolt 90 darab Samsung 
Galaxy A7 mobiltelefon vagyonkezelői joga 6,5 millió forint  nyilvántartási értéken, az 

2966



államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 45.§.-ában foglaltakkal 
összhangban. 

A KKM vagyonkezelésében lévő tárgyi eszközök 2019. évi leltározása során 1 130 db hiány 
került kimutatásra 2,1 millió forint  nettó nyilvántartási értékben, amely az érintett eszközök 
időközbeni elhasználódásából következően keletkezett. Az eszközök analitikai 
nyilvántartásból történő kivezetésére 2019. október 1-jei leltár-fordulónappal került sor a 
gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkár jóváhagyása, a számvitelről szóló 2000. évi 
C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja, és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. 
(I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése, valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium 
által kiadott V/2016. évi leltározási, leltárkészítési és értékelési szabályzata iránymutatásai 
alapján 

Egyéb gépek, berendezések, felszerelések, illetve informatikai eszközök selejtezésére került 
sor egy alkalommal. Állapotfelmérés folyamán megállapításra került, hogy a használaton 
kívüli eszközök üzemeltetésre alkalmatlanok, felújításuk lehetetlen vagy gazdaságtalan, ezért 
került sor a selejtezésükre 0,7 millió forint  nettó nyilvántartási értékben. A selejtezési 
eljárások a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 14. §. (5) bekezdésének a) pontja és az 
államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdése, 
valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium által kiadott VI/2018. évi felesleges 
vagyontárgyak hasznosítására és selejtezésére vonatkozó szabályzata alapján kerültek 
végrehajtásra.  

Rendkívüli káresemény miatt kivezetésre került a nyilvántartásból 4 db Samsung Galaxy 
típusú mobiltelefon 0,3 millió forint bruttó nyilvántartási értéken a 2842/JFO és a 
18908/BITÁF feljegyzések, valamint káreseti jegyzőkönyvek alapján. 

 

2. cím Külképviseletek Igazgatása 

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00 

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 

Külképviseletek Igazgatása cím feladatköre és tevékenysége 

A cím feladata Magyarország kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon 
történő képviselete, valamint a diplomáciai, konzuli hálózat működtetésének finanszírozása.  
A 2019. évben összesen 130 önálló képviselet (Afrika 11, Amerika 16, Ausztrália 2, Ázsia 41, 
Európa 60; jogi státusz szempontjából 88 nagykövetség, 33 főkonzulátus/konzulátus, 9 
nemzetközi szervezet mellett működő állandó képviselet/ kereskedelmi iroda,/képviseleti 
iroda), valamint 21 nem önálló képviselet (Afrika 3, Amerika 6, Ausztrália 2, Ázsia 4, Európa 
6) működésének finanszírozását biztosította a Külképviseletek Igazgatása cím. 

A 2019. év során az alábbi lényeges szervezeti változások következtek be, melyek egyrészt az 
eredeti támogatási előirányzatot, másrészt a szakmai feladatellátást is befolyásolták: 

− A 2019. évben a külképviseleti hálózat 3 önálló és 7 nem önálló képviselettel bővült. 
A bővítéssel önálló képviseletként 2 új főkonzulátus nyílt Európában (Gdansk és 
Innsbruck) és 1 nagykövetség Ázsiában (Biskek). Nem önálló képviseletként 3 iroda 
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létesült Ázsiában (Jeruzsálem, Phnom Penh és Vientián), 2 iroda Európában (Lyon és 
Wroclaw) és 1-1 iroda Amerikában és Afrikában (Vancouver és Kampala). 

− A megnövekedett külképviseleti hálózat a létszámnövekedést is magával hozta, mely 
75 új külszolgálati posztot jelentett. 

 

A cím 2019. évi előirányzata és annak teljesítése az alábbiak szerint alakult: 

 

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 88 722,7 92 604,9 92 604,9 116 093,5 110 307,6 124,3% 95,0% 

  ebből: személyi juttatás 46 980,8 51 827,3 51 827,3 52 168,9 51 543,1 109,7% 98,8% 

Bevétel 10 291,2 6 469,9 6 469,9 11 355,2 11 327,9 110,1% 99,8% 

Támogatás 81 552,2 86 135,0 86 135,0 90 882,4 90 882,4 111,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány 10 735,2 – – 13 855,9 13 855,9 129,1% 100,0% 

Létszám (fő) 1 456 1 456 0,0 0,0 1 531 112,2%  

 

2018. évi L. törvény szerint a Külképviseletek Igazgatása cím 2019. évi eredeti kiadási 
előirányzata 92 604,9 millió forint. A törvény a bevételi előirányzatot 6 469,9 millió 
forintban, a támogatási előirányzatot 86 135,0 millió forintban állapította meg. A módosított 
kiadási előirányzat 116 093,5 millió forintra növekedett a 2019-es év végére, mely az eredeti 
előirányzathoz képest 25,4 %-os növekedést eredményezett. 

Külképviseletek Igazgatása cím eredeti 2019. évi összes kiadásának több mint a felét (56,0%) 
a személyi juttatások teszik ki.  

A cím 2019. évi bevételi teljesítése az előző évhez képest 10,1%-os növekedést mutat.  

A címen történt előirányzat módosítások és átcsoportosítások a megvalósítandó célok 
szempontjából az alábbiak szerint vezethetők le: 

millió forintban egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

Létszám  

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 92 604,9 6 469,9 86 135,0 51 827,3 1 456 

Módosítások jogcímenként            

Kormányhatáskör 3 398,5 0,0 3 398,5 1 326,1 1 

Magyar kulturális évadok megrendezése 
1104/2019.(III.8.) Korm. határozat 

595,8 0,0 595,8 162,7 0 

Szekundált örökségvédelmi nemzeti 
szakértő UNESCO Világörökségi 
Központba 1172/2019. (IV.1.) 

28,8 0,0 28,8 28,8 1 
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Korm.határozat 

Washingtoni ingatlanbeszerzés (Kossuth 
Ház) 1916/2017.(XII.7.) Korm. 
határozat 

969,0 0,0 969,0 5,2 0 

Magyarország konzuli szolgálatának 
bővítése 1724/2018.(XII.18.) Korm. 
határozat 

271,5 0,0 271,5 256,0 0 

„30 éve szabadon” emlékév programjai 
1528/2019. (IX.17.) Korm. Határozat 

172,3 0,0 172,3 85,0 0 

2018. évi CXXV. Számú KIT tv. 
hatályba lépésével összefüggő 2019. 
évet terhelő többletkiadásokra 
előirányzat nyújtása 

937,0 0,0 937,0 781,3 0 

Szöuli és tokiói magyar kulturális 
intézet megnyitása 1528/2019. (IX.17.) 
Korm. határozat 

424,1 0,0 424,1 7,1 0 

Irányító szervi hatáskör 5 119,5 3 770,6 1 348,9 92,9 2 
ITM-KKM megállapodás – BXL 
irodabérlet 

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

OGYH - KKM megállapodás – 
szakmai, hivatalos utazások 

25,9 0,0 25,9 15,9 0 

MMA – KKM megállapodás – utazási 
költségek, THR 

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

MMA – KKM megállapodás – 
Oroszország, Orosz István és Makovecz 
Imre kiállítások 

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

NVI – KKM megállapodások, 
eszközbeszerzés, általános választási 
költségek 

61,5 0,0 61,5 7,6 0 

KEH - KKM megállapodás, KE 
diplomáciai protokoll 

144,2 0,0 144,2 28,5 0 

HM - KKM megállapodás, 
katonadiplomáciai együttműködés 

36,0 0,0 36,0 0,0 0 

Központi Igazgatás cím részére 
előirányzat átcsoportosítás 
feladatváltozások, megtakarítások miatt 

-1 000,3 0,0 -1 000,3 -302,3 0 

KKM fejezeti kezelésű előirányzatairól 
átcsoportosítás Külképviseletek 
Igazgatása címen felmerülő feladatok 
ellátására 

1 974,3 0,0 1 974,3 546,0 0 

EMMI - KKM megállapodások, 
családpolitikai konferencia, „A Sakk 
összeköt minket!” kulturális program, 
washingtoni IDU kongresszus, Magyar 
Nemzeti Levéltár, Moszkva, Kodály-
módszer terjesztése 

43,3 0,0 43,3 6,8 0 

IM - KKM megállapodás, strasbourgi 
igazságügyi szakdiplomata költségei 

39,6 0,0 39,6 34,0 1 

MKI – KKM megállapodás Izraeli 
Gasztrohét és Hun. Ambassador’s Cup 

22,1 0,0 22,1 3,9 0 

PM - KKM megállapodás, kínai-magyar 
gazdasági diplomata álláshely, PEK 

29,2 0,0 29,2 25,3 1 

MKI - KKM megállapodás, ME és a 
kormány állami protokoll feladatainak 
ellátása  

83,2 0,0 83,2 54,0 0 

2969



ITM - KKM megállapodás, 21. China 
Hi-Tech Fair innovációs kiállítás 

28,6 0,0 28,6 0,0 0 

IH - KKM megállapodás, 5 db gépjármű 
beszerzése 

-60,7 0,0 -60,7 0,0 0 

KKMOR KIT-ből eredő és egyéb 
feladatai  

-638,0 0,0 -638,0 -638,0 0 

HIPA által szervezett befektetés-
ösztönzési Nemzetközi Gazdasági 
Konferencia költségei  

-450,0 0,0 -450,0 0,0 0 

Biskeki Nagykövetség és a Gdanski 
Főkonzulátus nyitása  

479,0 0,0 479,0 182,8 0 

Jeruzsálemi külgazdasági iroda 
elindítása 

522,7 0,0 522,7 128,1 0 

Fejezeti hatáskörű többletbevétel 3 770,6 3 770,6 0,0 0,0 0 

Intézményi hatáskör 14 970,6 14 970,6 0,0 -1 077,4 0 

Maradvány előirányzatosítása 13 855,9 13 855,9 0,0 563,7 0 

Többletbevétel előirányzatosítása 1 114,7 1 114,7 0,0 374,3 0 
Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0 0,0 0,0 -2 015,4 0 

2019. évi módosított előirányzat 116 093,5 25 211,1 90 882,4 52 168,9 1 459 

 

Kormányhatáskörben összesen 3 398,5 millió forinttal emelkedett a cím támogatási 
előirányzata, ebből a legjelentősebb kormánydöntések: 

− az 1916/2017. (XII.7.) Korm. határozat szerint a washingtoni D. C.-ben található 
Kossuth Ház tulajdonjogának Magyar Állam részére történő megszerzéséhez 969,0 
millió forint,  

− az 1104/2019. (III.8.) Korm. határozat szerint a magyar kulturális évadok 
megrendezésének finanszírozására 595,8 millió forint, 

− az 1528/2019. (IX.17.) Korm. határozat a szöuli és a tokiói magyar kulturális intézetek 
megnyitására 424,1 millió forint.   

 

Irányító szervi hatáskörben a kiadási előirányzat összesen 5 119,5 millió forinttal, a bevételi 
előirányzat 3 770,6 millió forinttal, a támogatási előirányzat 1 348,9 millió forinttal nőtt.  

A támogatási előirányzatot növelték a fejezeti kezelésű előirányzatokról átcsoportosításra 
került, illetve fejezetek közötti megállapodás alapján átvett többletelőirányzatok, valamint 
jelentősen csökkentették a Központi igazgatás cím részére átadásra került előirányzatok. 
További támogatási előirányzat csökkenést okozott a 638,0 millió forintos támogatási keret 
átadása a Központi Igazgatás cím részére a KKM Oktatási és Rekreációs Kft. KIT-ből eredő 
és egyéb feladataira, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatra átcsoportosított 450,0 millió 
forint, a HIPA által szervezett befektetés-ösztönzési Nemzetközi Gazdasági Konferencia 
költségeinek fedezetére.  

A bevételi előirányzat növekedését nagyrészt a konzuli és vízumdíjakból, valamint a 
társszervek térítéseiből származó többletbevétel eredményezte, mely általános működési 
kiadásokra, ingatlanberuházások finanszírozásra, a külképviseleti hálózat feladatellátására, 
illetve az árfolyamkülönbözetből származó többletköltségekre került felhasználásra.  
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Intézményi hatáskörben a kiadási előirányzat 14 970,6 millió forinttal emelkedett, 
melyből a 2018. évi maradvány összege 13 855,9 millió forint, az intézményi hatáskörű 
többletbevétel összege 1 114,7 millió forint.  

A Külképviseletek Igazgatása cím 116 093,5 millió forint módosított kiadási előirányzatával 
szemben 110 307,6 millió forint volt a teljesítés, a maradvány összege 5 758,6 millió forint.  

A cím kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4 226,7 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 531,9 millió forint.  

A személyi juttatások 2019. évi eredeti előirányzata 51 827,3 millió forint, a módosított 
előirányzat 52 168,9 millió forint, a teljesítés 51 543,1 millió forint. A személyi juttatások 
kiemelt előirányzata 98,8%-ban felhasználásra került. 

Kormány hatáskörű módosításként 1 326,1 millió forinttal, irányító szervi hatáskörben 
92,9 millió forinttal nőtt, míg intézményi hatáskörben 1 077,4 millió forinttal csökkent a 
személyi juttatások kiemelt előirányzata.  

A személyi juttatások előirányzataiból finanszírozta a Cím a tartós külszolgálatra utazó 
munkatársak javadalmazását, a devizailletmény és költségtérítések összegét, a helyi 
alkalmazottak járandóságait, valamint a külképviseletek működésének egyik alappillérét 
jelentő reprezentációs kiadásokat.  

Törvény szerinti illetményekre, munkabérekre 32.584,2 millió forint került kifizetésre, mely 
1 658,6 millió forinttal haladja meg az előző évit.  

Adományozható elismerésként 24,6 millió forint, jubileumi jutalomként 77,5 millió forint 
került kifizetésre. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira (betegszabadság, 
szabadságmegváltás, biztosítási díjak) 872,4 millió forint került kifizetésre, melyből a 
biztosítási díjak összege 49,2 millió forint.   

Egyéb költségtérítés jogcímen 10 232,1 millió forint volt a pénzügyi teljesítés, mely 1 360,0 
millió forinttal volt több, mint az előző évi. Ezen a soron jelentkezik a tartós külszolgálaton 
lévő munkatársak részére fizetett átalány-költségtérítés összege, mely lakhatási 
költségtérítésből, vegyes költségtérítésből, továbbá – a kihelyezett családi állapotára 
tekintettel megállapított – óvodáztatási és iskoláztatási költségtérítésből, valamint a lakhatási 
és vegyes költségtérítés alapján megállapított költségtérítés-kiegészítésekből áll. 

Külső személyi juttatások között (7 737,7 millió forint) kerültek elszámolásra a 
külképviseleteken foglalkoztatott helyi alkalmazottak járandóságai, valamint a reprezentációs 
kiadások.  

Munkaadókat terhelő járulékok eredeti előirányzata 6 349,8 millió forint, a módosított 
előirányzata 6 438,4 millió forint, a teljesítés 6 378,8 millió forint. A kiemelt előirányzaton 
belül szociális hozzájárulási adó jogcímen 6 276,7 millió forint, táppénz hozzájárulásként 1,1 
millió forint, munkáltatót terhelő személyi jövedelemadóként 1,2 millió forint, rehabilitációs 
hozzájárulásként 99,8 millió forint került kifizetésre.  

A dologi kiadások tárgyévi eredeti előirányzata 15 776,4 millió forint volt, mely év 
közben 27 937,8 millió forintra módosult, a teljesítés 27 515,1 millió forint volt. A dologi 
kiadások előirányzata a módosított előirányzat 98,5%-ában teljesült.  
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A dologi kiadások összetétele alapján készletbeszerzés 1 261,3 millió forinttal teljesült, mely 
585,3 millió forinttal kevesebb, mint az előző évi. Magyarország külképviseleteinek 
infokommunikációs hálózati kapcsolatainak megerősítése érdekében a kommunikációs 
szolgáltatások kiadása 4 727,2 millió forinttal teljesült, mely 2 498,9 millió forinttal több, 
mint az előző évi. A szolgáltatási kiadások 16 696,1 millió forintot tesznek ki, mely az előző 
évihez képest 3 035,6 millió forintos növekedést mutat. A kiküldetések, reklám- és 
propaganda kiadások 2 732,9 millió forinttal teljesültek, a különféle befizetések és egyéb 
dologi kiadások 2 097,6 millió forinttal teljesültek, mely az előző évhez képest 728,7 millió 
forintos növekedést mutat.  

A dologi kiadásokon belül a legnagyobb összegű kifizetéseket a külképviseleteken fizetendő 
bérleti díjak jelentenek (9 418,7 millió forint), mely a teljes dologi kiadások előirányzatának 
34,2 %-a. 

A dologi kiadásokon belül a különféle befizetések és egyéb dologi kiadások  7,6%-ot tesznek 
ki. Az egyéb pénzügyi műveletek kiadásai soron a teljesítés 289,1 millió forint, melyből 8,5 
millió forintot a valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége, 280,6 millió forint 
pedig a deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége. A külképviseletek 
működtetésében jelentős kockázati tényező és egyben többletfinanszírozási igényt jelent a 
helyi deviza és valutaárfolyamokból (75 féle devizanem) adódó árfolyamkockázat, valamint a 
gazdasági környezet helyi ingatlanpiacot, illetve a helyi alkalmazottak foglalkoztatási 
feltételeit érintő változásai. 

Egyéb dologi kiadásokon 305,8 millió forint került kifizetésre, mely az előző évinél 59,0 
millió forinttal kevesebb.  

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat módosított előirányzata 2 490,5 millió 
forint, melynek teljesítése 1 881,2 millió forint. Ennek legnagyobb összege, 1 683,6 millió 
forint a kötelezettégvállalással nem terhelt, valamint a június 30-ig meghiúsult maradványok 
befizetéséből származott.  

A Beruházások 16 085,8 millió forintos eredeti előirányzata 25 419,5 millió forintra nőtt az 
előirányzat módosítások következtében. 2019-ben a beruházás módosított előirányzatának 
85,1%-a került kifizetésre, 21 637,0 millió forint összegben. A teljesítés nagyságrendjét 
befolyásolja a beruházások igen nehéz tervezhetősége, a műszaki teljesítések elhúzódása, 
vásárlások esetén az ingatlankeresési, értékbecslési és tárgyalási időszakok elhúzódása.  

A Kormány hatáskörű módosítás 76,8%-a a washingtoni ingatlanbeszerzésre (Kossuth ház) 
biztosított 969,0 millió forintos forrás. 

Az intézményi hatáskörű módosítás nagy része a 2018. évi maradvány előirányzatosításából 
származik.  

A 2019. évben is folytatódtak az ingatlanvásárlások és beruházások a világ számos pontján, 
elsősorban a kedvezőtlen bérleti konstrukciók kiváltása, másrészt az állami ingatlanvagyon 
reprezentatív ingatlanokkal történő bővítése céljából.  

2019-ben az alábbi nagyobb összegű, ingatlanberuházással kapcsolatos kifizetésekre került 
sor: 

− Washingtoni Nagykövetség új hivatali épületének kialakítása 952,1 millió forint, 
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− Hágai Nagykövetség hivatali épületének és a kereskedelmi kirendeltségének 
kialakítása 757,6 millió forint, 

− Koppenhágai Nagykövetség rezidenciájának kialakítása 668,7 millió forint, 
−  Strasbourgi ingatlan vásárlás 560,8 millió forint, 
− Buenos Airesi hivatali épület kialakítása 544,6 millió forint, 
− Kijevi hivatali épület kialakítása 526,5 millió forint, 
− Teheráni hivatali épület kialakítása 501,3 millió forint, 
− Maszkat hivatali épület kialakítása 426,6 millió forint, 
− Stuttgart hivatali épület kialakítása 485,1 millió forint, 
− Riga konzuli irodák kialakítása 301,6 millió forint, 
− Moszkvai Kulturális Intézet kialakítása 219,9 millió forint. 

A Beruházások kiemelt előirányzatán teljesített 21 637,0 millió forint az alábbiak szerint 
oszlik meg: 

Immateriális javak beszerzésére, létesítésére 160,0 millió forint, ingatlanok beszerzésére, 
létesítésére 17 625,0 millió forint, informatikai eszközök beszerzésére, létesítésére 1 285,5 
millió forint, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2 135,3 millió forint, a beruházások 
áfájaként 431,2 millió forint került kifizetésre. 

A beruházásokon belül a kiadások 81,5 %-át az ingatlanok beszerzése teszi ki. A 
beruházásokon belül a kifizetések 9,9%-át az egyéb tárgyi eszközök beszerzései képezték, 
főként az újonnan megvásárolt ingatlanok bebútorozása, gépkocsival történő ellátása, 
valamint a misszióvezetői gépkocsibeszerzések miatt.  

A felújítások módosított előirányzata 1 339,6 millió forint, mely 1 080,4 millióval 
kevesebb, mint a 2 420,0 millió forint összegű eredeti előirányzat. Az eredeti előirányzat 
csökkenésének oka, hogy az elvégzett munkálatok sok esetben nem felújítási, hanem 
beruházási kiadásként jelentkeztek, így a felhalmozási költségvetésen belül intézményi 
hatáskörben Beruházások kiemelt előirányzatra kerültek átcsoportosításra. A felújítások 
kiemelt előirányzatán 1 053,7 millió forint került kifizetésre. 

Több külképviseletet érintő kisebb felújítások mellett az alábbi nagyobb felújítások kerültek 
megvalósításra:  

− Brüsszeli Kulturális Intézet, valamint a szolgálati lakások felújítása 306,2 millió forint, 
− Dublini hivatali épület felújítása 105,7 millió forint, 
− Ljubljana tetőfelújítás 246,5 millió forint, 
− Varsói Kereskedelmi Kirendeltség felújítása 91,0 millió forint, 
− Vatikáni felújítási munkák 24,5 millió forint. 

Egyéb felhalmozási célú kiadások kiemelt előirányzat eredeti előirányzata 145,6 millió 
forint volt, módosított előirányzata 298,8 millió forint. A kiemelt előirányzaton 298,7 millió 
forint kifizetés történt 2019-ben. A kiemelt előirányzaton 198,6 millió forint a 172/2012 
(VII.26.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak 
biztosított gépkocsikölcsön került kifizetésre munkáltatói támogatásként.  

Egyéb felhalmozási célú támogatás került kifizetésre államháztartáson kívülre 100,1 millió 
forint. 
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A 2019. évi 6 469,9 millió forint eredeti bevételi előirányzat év végére 11 355,2  millió 
forintra módosult. A működési célú támogatások 545,5 millió forint, a közhatalmi bevételek 
6 097,1 millió forint, működési bevételek 4 088,7 millió forint, a felhalmozási bevételek 41,2 
millió forint, a működési célú átvett pénzeszközök 368,5 millió forint, a felhalmozási célú 
átvett pénzeszközök 214,1 millió forint módosított előirányzatot tettek ki. Az előző évben 
befolyt 10 291,2 millió forint bevételhez képest 1 036,7 millió forinttal több bevétel 
realizálódott 2019-ben. 

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belül kiemelt előirányzaton 
belül 545,5 millió forint pénzeszközből központi költségvetési szervektől 14,0 millió forint, 
fejezeti kezelésű előirányzatoktól 86,2 millió forint, elkülönített állami pénzalapoktól 
119,1 millió forint, társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 28,6 millió forint került átvételre.  

Az elkülönített állami pénzalapoktól érkezett bevételek a Nemzeti Kulturális Alap által 
nyújtott pályázati összegeket tartalmazza, míg a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól a 
KKM és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő között, a külszolgálaton lévő dolgozók 
egészségügyi ellátásának finanszírozásával kapcsolatban fennálló megállapodás és 
elszámolások alapján beérkezett bevételeket tartalmazza.  

A közhatalmi bevételek kiemelt előirányzaton befolyt 6 097,1 millió forint igazgatási 
szolgáltatási díjak a külképviseleteken beszedett konzuli és vízumdíjakból teljesült. 

A közhatalmi bevételek az eredeti 4 394,9 millió forint előirányzathoz képest 38,7%-kal 
teljesültek túl.  

A működési bevételekből befolyt 4 061,5 millió forintból 3 784,6 millió forint egyéb 
működési bevétel. Szolgáltatások ellenértékeként 204,3 millió forint, ellátási díjként 
10,4 millió forint, árfolyamnyereségként és pénzügyi műveletek eredményeként 26,0 millió 
forint, biztosító térítéseként 31,4 millió forint folyt be, közvetített szolgáltatások 2,5 millió 
forintban teljesültek.  

A felhalmozási bevételeken belül 41,2 millió forint összegben tárgyi eszközök 
értékesítéséből származott bevétel.  

Működési célú átvett pénzeszközök 368,5 millió forint összegben folytak be, melyből 2,3 
millió forint nonprofit gazdasági társaságoktól, 55,6 millió forint vállalkozásoktól, 123,2 
millió forint Európai Uniótól, 187,5 millió forint egyéb külföldi szervezetek szponzorációs 
támogatásából teljesült.  

Felhalmozási célú átvett pénzeszközként befolyó 214,1 millió forint a 172/2012 (VII.26.) 
Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a külképviseleten foglalkoztatottaknak adott 
gépkocsikölcsön munkáltatói támogatás 2019-ben megtérült összege. 

A cím 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványa 13 855,9 millió forint. A 
2019. június 30-ig pénzügyileg nem teljesült, meghiúsult kötelezettségvállalásból származó 
összeg 395,7 millió forint volt.  

Külképviseletek igazgatása cím 2019. évi maradványának összege 5 758,6 millió forint, 
melyből a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4 226,7 millió forint, a 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány összege 1 531,9 millió forint. 
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A kötelezettségvállalással terhelt maradványok keletkezésének oka elsősorban a beruházások 
időbeli elhúzódása, azok átütemezése, melyek közül a legjelentősebb a washingtoni, a varsói, 
a teheráni, és a kijevi, a misszióvezetői, szolgálati, szolgáltató gépkocsik beszerzése kapcsán 
felmerülő átütemezések, valamint az európai uniós projektekből finanszírozott feladatok .  

A cím 2019. évi átlagos statisztikai állományi létszáma 1 531 fő.  

A Külképviseletek Igazgatása cím 2018. évi mérlegfőösszege 93 286,1 millió forint, mely a 
2018-es évhez képest 7,9%-kal emelkedett. 

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök mérlegértéke 81 147,7 millió forint, 
melyből az immateriális javak értéke 1 639,7 millió forint, a tárgyi eszközök 79 508,0 millió 
forint. Az immateriális javak értéke a 2018-as évhez képest 11,6 %-os csökkenést mutat. Az 
ingatlanok záró értéke 61 447,4 millió forint. 

A gépek, berendezések, felszerelések, járművek mérleg szerinti értéke 7 272,0 millió forint, 
mely a 2018-as évhez képest 11,8 %-kal növekedett. 

A pénzeszközök mérlegértéke 2 909,8 millió forint, melyből a forintpénztár záró egyenlege 
1,7 millió forint, a valutapénztárak záróegyenlege 590,8 millió forint. Kincstáron kívüli 
forintszámlával a Külképviseletek igazgatása cím nem rendelkezik. A Kincstárban vezetett 
forintszámlák 2019.12.31-ei záróegyenlege 358,5 millió forint. 

A kincstáron kívüli devizaszámlák mérlegértéke 1 894,5 millió forint, kincstárban vezetett 
devizaszámláké 64,3 millió forint, melyek 75 féle devizanemben realizálódnak.  

A költségvetési évben esedékes követelések mérlegértéke 27,2 millió forint, melyből 
működési bevételként készletértékesítés, szolgáltatások, közvetített szolgáltatások 
ellenértékeként 1,3 millió forint, egyéb működési bevételekre 25,9 millió forint.  

Költségvetési évet követően esedékes követelések között 121,9 millió forint került 
kimutatásra, melyből 121,4 millió forint a munkáltató által biztosított gépkocsi kölcsönök 
állománya. 

Az adott előlegek mérlegértéke 1 785,7 millió forint, melyből beruházásokra, felújításokra 
adott előlegek értéke 1 649,0 millió forint, készletekre adott előlegek 21,9 millió forint, 
szolgáltatásokra adott előleg 5,6 millió forint, a foglalkoztatottaknak adott ellátmányelőleg 
összege 81,2 millió forintot tesz ki. Túlfizetések, téves, visszajáró kifizetések között 28,0 
millió forint került kimutatásra. A külképviseletek által külföldön bérelt ingatlanok (hivatali 
épület, szolgálati lakások) kauciójaként, letéti díjként kifizetett és meg nem térült állománya 
1 032,2 millió forint. 

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolásként 5,2 millió forint került kimutatásra.  

Forrás oldalon a saját tőke értéke 2019. december 31-én 88 517,6 millió forint, melyből a cím 
mérleg szerinti eredménye 11 290,9 millió forintot tesz ki. 

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásként 37,4 millió forint került elszámolásra 2019-ben. 

Passzív időbeli elhatárolások 4 731,1 millió forint, melyből az eredményszemléletű bevételek 
elhatárolása 507,8 millió forint, a költségek, ráfordítások 4 200,9 millió forint, halasztott 
eredményszemléletű bevételek 22,3 millió forint. 
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A Külképviseletek Igazgatása cím 2019-ben nem végzett vállalkozási tevékenységet. A cím 
alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá tartozó alapítvánnyal, közalapítvánnyal, nonprofit 
gazdasági társasággal, illetve gazdasági társasággal nem rendelkezik. 

 

4. cím Információs Hivatal 

Törzskönyvi azonosító száma: 311355-1-00 

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 

Az Információs Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány irányítása alatt álló, az ország 
egész területére kiterjedő illetékességgel rendelkező, önállóan működő és gazdálkodó 
központi költségvetési szerv. A Kormány a Hivatalt a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 
1995. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Nbtv.) 10. §-ában meghatározottak alapján irányítja. 

A Hivatal tevékenységének jellege alapján közhatalmi költségvetési szerv, tevékenységi köre 
a kormányzati funkciók felsorolásában a 031080 polgári nemzetbiztonsági tevékenység.  

A Hivatal polgári hírszerző szolgálat, mely elsődlegesen az országhatáron kívül 
tevékenykedik. Általános rendeltetése, hogy a külföldre vonatkozó vagy külföldi eredetű 
bizalmas információk megszerzésével segítse elő a magyar nemzeti érdekek érvényesülését, 
működjék közre Magyarország függetlenségének biztosításában és törvényes rendjének 
védelmében. 

A hírszerzési információk a kormányzati döntések megalapozását szolgálják. A Kormány 
meghatározza azokat a témákat, amelyekről a hírszerzés útján tájékozódni kíván. E hírigények 
alapulvételével az Információs Hivatal - különleges eszközrendszere révén - olyan adatokat, 
értesüléseket, dokumentumokat szerez, amelyek a hivatalos csatornákon egyáltalán nem, vagy 
csak korlátozottan ismerhetők meg. A Hivatal feladatait az Nbtv. alapján végzi. 

A törvényben meghatározott feladatok végrehajtása érdekében alkalmazott speciális 
titkosszolgálati eszközök és módszerek nem teszik lehetővé a szakmai tevékenységet 
reprezentáló mutatók alkalmazását. 

A Hivatal 2019. évi szakmai tevékenysége, valamint az év során teljesült feladatok 
végrehajtása a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (Mavtv.) 5. § (4) 
bekezdése alapján minősített adatot képez, ezért erről a Hivatal IH/014091/2020. számon 
külön jelentést készített. 

A Hivatal munkájának hatékonyabbá tétele érdekében 2019. május 13-ai hatállyal új 
Szervezeti és Működési Szabályzat került kiadásra, mellyel párhuzamosan a szervezeti 
felépítés és az állománytábla is változtatásra került.  

A költségvetési feltételek változása, a 2019. évi költségvetés végrehajtása érdekében tett 
intézkedések biztosították a Hivatal szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges 
pénzügyi, tárgyi feltételeket. Az Információs Hivatal a 2019-re biztosított megnövelt 
előirányzatokkal a törvényi, valamint a gazdálkodásra vonatkozó belső szabályzók, előírások 
betartásával gazdálkodott. 

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. számú törvényben a 
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Hivatal kiadásainak és bevételeinek főösszege 14 217,5 millió forintban került jóváhagyásra, 
mely az év folyamán végrehajtott előirányzat módosítások során – 4 681,0 millió forinttal –  
18 898,5 millió forintra emelkedett.  

A költségvetési maradvány 2019. évben 1 483,6 millió forint volt. 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányza
t 

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 17 762,8 14 217,5 14 217,5 18 898,5 17 415,0 118,0% 92,2% 
ebből: személyi 

juttatás 
5 520,5 5 755,3 5 755,3 

6 771,1 
 

6 761,6 111,5% 99,9% 

Bevétel 384,9 226,2 226,2 255,7 255,7 66,4% 100,0% 

Támogatás 13 882,6 13 991,3 13 991,3 15 337,2 15 337,2 110,5% 100,0% 
Költségvetési 
maradvány   

– – 3 305,6 3 305,6 87,0% 100,0% 

 

Előirányzat módosítások levezetése: 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés 

Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 14 217,5 226,2 13 991,3 5 755,3 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 1 214,3 0,0 1 214,3 1 027,2 
Hivatásos állományú foglalkoztatottak többlet 
személyi juttatásának költségeire  

1 009,9 0,0 1 009,9 851,5 

Nyugdíj előtti rendelkezési állományba 
helyezettek illetményének megtérítése 

41,3 0,0 41,3 34,8 

Rendvédelmi alkalmazottak többlet személyi 
juttatásának költségeire 

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

Hivatásos állományú foglalkoztatottak 
többletjuttatásának elszámolása  

-241,3 0,0 -241,3 -203,1 

1806/2019.(XII.27.) Korm. határozat alapján az 
Ágazati életpályák és bérintézkedések sor terhére a 
fegyveres testületi juttatás kifizetésének 
támogatására 

397,2 0,0 397,2 338,0 

Irányító szervi hatáskör 154,4 22,8 131,6 34,7 
KKM-IH megállapodás végrehajtása  40,9 0 40,9 34,7 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános 
tartalék terhére a Hivatal szakmai 
többletfeladataira 

30,0 0,0 30,0   

Többletbevétel előirányzatosítása 22,8 22,8 0,0   
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása címről a feladatok hatékony ellátása 
érdekében szükséges gépjárműbeszerzés 
költségeire 

60,7 0,0 60,7   

Intézményi saját hatáskör 3 312,3 3 312,3 0,0 -46,1 
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Maradvány előirányzatosítása 3 305,6 3 305,6 0,0 17,2 
Többletbevétel előirányzatosítása 6,7 6,7 0,0 0 
Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -63,3 

2019.évi módosított előirányzat 18 898,5 3 561,3 15 337,2 6 771,1 

 

A Hivatal főbb kiadási előirányzatainak felhasználási adatai  

        millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 
2018. évi 
felhasz-
nálás 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
felhasz-
nálás 

Teljesítés 
2018. év 
%-ában 

Teljesítés 
mód. ei.   
%-ában 

Személyi juttatások 5 520,5 5 755,3 6 771,1 6 761,6 122,48 99,86 

Munkaadókat terhelő 
járulékok és SZOCHO 

1 262,2 1 031,9 1 456,2 1 454,5 115,24 99,89 

Dologi kiadások 5 549,8 5 617,8 6 498,4 6 491,6 116,97 99,90 

Egyéb működési célú 
támogatások, kiadások 

124,2 0,0 52,8 52,8 42,51 100,00 

Intézményi beruházások 2 001,1 1 615,2 2 401,8 2 259,9 112,93 94,09 

Felújítás 253,8 107,3 1 664,1 340,4 134,12 20,46 

Egyéb felhalmozási célú 
kiadások 

51,2 90,0 54,1 54,1 105,66 100,00 

Kiadások összesen: 14 762,8 14 217,5 18 898,5 17 415,0 117,97 92,15 

 

A tényleges teljesítéseket befolyásoló főbb tényezők 

A szakmai feladatok végrehajtására a Hivatal részére a 2019. évi eredeti előirányzatok 
vonatkozásában – az előző évinél – 215,8 millió forinttal több forrás került jóváhagyásra.  

A 2018. évi előirányzat-maradvány saját hatáskörű előirányzatosítása megtörtént, amelynek 
összege 3 305,6 millió forint. 

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) alapján 2019. január 1-jétől 
megvalósított bérfejlesztés 1009,9 millió forintos többletköltsége az év során céltartalékból 
került biztosításra, melyhez kapcsolódóan a Hivatal elkészítette a többletköltségek 
elszámolását. Az elszámolás alapján a Hivatalnak 241,3 millió forint összeget kellett 
visszafizetnie az év végével. 

A Hszt. 78. § (4) bekezdése alapján a nyugdíj előtti rendelkezési állományba helyezettek 
illetményét a központi költségvetés a rendvédelmi szervnek megtéríti. Az elkészített felmérés 
alapján a Hivatal részére 41,3 millió forint támogatás került folyósításra. 

A rendvédelmi alkalmazottak személyi juttatásának finanszírozására a Hivatal által igényelt 
7,2 millió forint többlettámogatás került biztosításra. 

2978



A Külgazdasági és Külügyminisztérium és a Hivatal között létrejött 5 db gépjármű 
beszerzésének fedezetére létrejött megállapodás alapján a beruházások előirányzata fejezeti 
hatáskörben 60,7 millió forinttal került megemelésre. 

A Miniszterelnöki Kormányirodára berendelt személyek 2019. évi személyi juttatásainak és 
járulékainak megtérítésére költségvetési megállapodás került megkötésre, mely alapján a 
Hivatal részére 40,9 millió forint előirányzat került átadásra. 

A szakmai többletfeladatok biztosítására a dologi kiadások előirányzata fejezeti hatáskörben 
30,0 millió forinttal megemelésre került. 

A Hivatal előirányzatai a bevételi előirányzatok túlteljesítése miatt 29,5 millió forinttal 
emelkedtek. 

Az év végén költségvetési forrás került biztosításra a fegyveres testületeknél szolgálatot 
teljesítő személyek 2019. évi fegyveres testületi juttatásának biztosítása érdekében szükséges 
intézkedésekről szóló 1806/2019. (XII.27.) Korm. határozatban foglaltak alapján a fegyveres 
testületi juttatás finanszírozására 397,2 millió forint összegben. 

A személyi juttatások kifizetésére 5 755,3 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. 

Az eredeti előirányzat az év során kormányzati hatáskörben öt, felügyeleti hatáskörben egy, 
valamint saját hatáskörben két alkalommal került módosításra, mely során a kiadási 
lehetőségek 1 015,8 millió forinttal növekedtek. Az előirányzat módosításokat követően 6 
771,1 millió forintból biztosította teljes körűen a Hivatal a személyi állománya részére a 
jogszabályi előírások szerinti járandóságokat. 

2019-ben a rendvédelmi illetményalap nem emelkedett, az új Hszt. hatályba lépésével 
megtörtént az új rendvédelmi életpálya 2019. évi törvényi szintre történő beállása. Az ehhez 
kapcsolódó pénzügyi fedezetet a Kormány célhoz kötötten biztosította.  

A Hivatal az életpálya modell 2019. évi törvényi szintre történő beállásához  
648,4 millió forintot használt fel. 

Kormánydöntés (1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozat) alapján az év végén személyenként 
bruttó 500 00 forint került kifizetésre fegyveres testületi juttatás jogcímen.  

A személyi juttatás előirányzatán 9,5 millió forintos maradvány képződött, ami az év végén 
kapott fegyveres testületi juttatás kifizetési feltételeinek meg nem felelő 19 fő illetménye.  

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó eredeti előirányzata  
1 031,9 millió forintban került meghatározásra. Az év folyamán az előirányzat  
424,3 millió forinttal került megemelésre. A Hivatal a felhasznált 1 454,5 millió forint 
összegből teljes körűen teljesítette a foglalkoztatottak utáni törvényben előírt befizetési 
kötelezettségeit. 

Az Információs Hivatalt létszámcsökkentési kötelezettség nem érintette. 

A Hivatal létszámának alakulása, a bér és munkaügyi helyzet ismertetése, a 
létszámváltozások, az átlagilletmény változása a Hivatal alaptevékenységéből adódóan 
minősített adatot képez és a minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény 5. § (4) 
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bekezdésének b) pontja alapján minősített, így az erre vonatkozó adatokat a minősített 
beszámoló tartalmazza. 

Dologi kiadások tekintetében a Hivatal a 2019. évben az előző évivel megegyező összegű 
előirányzattal gazdálkodhatott. A dologi kiadások 2019. évi eredeti előirányzata  
5 617,8 millió forint összegben került jóváhagyásra, mely a 2018. évi előirányzat maradvány 
jóváhagyását, a többletbevételek miatti emelést, valamint a saját hatáskörben végrehajtott 
előirányzat átcsoportosításokat követően 6 498,4 millió forintra változott.  

A rendelkezésre álló előirányzat 99,9 %-át felhasználta a Hivatal.  

A költségvetés szervezeti elemekre történő lebontása során – az előző évekhez hasonlóan – az 
előre nem tervezhető kiadások pénzügyi fedezetére a Hivatal tartalék kereteket hozott létre. 

A gazdálkodás folyamatos monitorozása érdekében havonta került sor az előirányzatok és 
azok felhasználási adatainak elemzésére. A racionális gazdálkodás keretében a beérkezett 
beszerzési igények rangsorolásánál elsődleges szempont volt, hogy a szakmai elemek 
munkavégzése zavartalan legyen.  

A dologi kiadásokon 6,8 millió forint összegű előirányzat-maradvány keletkezett, melynek 
teljes összege kötelezettségvállalással terhelt. 

A Hivatal 2019. évben keletkezett fizetési kötelezettségeinek eleget tett, év végén 30, illetve 
60 napon túl lejárt fizetési kötelezettsége nem volt. 

A megfontolt gazdálkodás mellett külön takarékossági intézkedések kiadására nem került sor. 

Az egyéb működési célú kiadások előirányzaton 52,8 millió forintos felhasználás 
keletkezett.  

Ezen a jogcímen teljesítette a Hivatal a 2018. évi kötelezettségvállalással terhelt 
maradványból meghiúsult szerződések, valamint az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt 
betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerzett 
közalkalmazotti állomány jogviszonyának megszűnéséből eredő kiadási megtakarítások 
összegét. 

Az intézményi beruházási kiadások eredeti előirányzata 1 615,2 millió forint összegben 
került jóváhagyásra. A rendelkezésre álló forrásokat a Hivatal saját hatáskörben tovább 
emelte a 2018. évről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére. Az év közbeni 
módosítások után 2 401,8 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére az elindított beszerzési 
eljárások pénzügyi fedezetére. A felhasználás 2 259,9 millió forintos összege mellett további 
141,9 millió forint értékű beszerzési eljárás került elindításra.  

A felújítások módosított előirányzata a 2018. évi előirányzat maradvány összegével, illetve a 
saját hatáskörben végrehajtott átcsoportosítással 1 664,1 millió forintra emelkedett az év 
során, amelyből a 2020. évre 1 323,7 millió forint értékű felújítás megvalósítása húzódott át.  

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 
előirányzaton 90,0 millió forint állt a Hivatal rendelkezésére. Az előirányzat a 2018. évi 
maradvány összegével, valamint saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítással  
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54,1 millió forintra változott.  Az 54,1 millió forintos felhasználási összegből 13 
munkatársunk részesült munkáltatói kölcsönben. 

millió forintban, egy tizedessel 

Kiemelt előirányzat 
2018. évi 
felhasz-
nálás 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
felhasz-
nálás 

Teljesítés 
2018. év 
%-ában 

Teljesítés 
mód. ei.   
%-ában 

Működési bevételek 329,8 180,0 207,8 207,8 63,01 100,00 

Felhalmozási bevételek 0,1 5,2 0,2 0,2 200,00 100,00 

Felhalmozási célú átvett 
pénzeszközök 

55,0 41,0 47,7 47,7 86,73 100,00 

Támogatás 13 882,6 13 991,3 15 337,2 15 337,2 110,48 100,00 

Pénzforgalom nélküli 
bevételek 

3 800,9 0,0 3 305,6 3 305,6 86,97 100,00 

Bevételek összesen: 18 068,4 14 217,5 18 898,5 18 898,5 104,6 100,0 

 

A működési bevételeket a Hivatal az előző évhez képest 36,99 %-kal alulteljesítette, melynek 
főbb oka a szolgálati bevételek gyakoriságának és nagyságának csökkenése volt. A működési 
többletbevétel miatti előirányzat módosítási kérelmére az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 35. § alapján az előirányzat  
27,8 millió forinttal megemelésre került, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kiadások egyidejű növelésével.  

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök emelkedése a dolgozóknak biztosított lakáskölcsön 
2019. évben befolyt törlesztő részleteiből adódik, melyet a felújítási kiadások előirányzatára 
forgattunk vissza.  

A Hivatalnál a tervezett bevételtől történő elmaradás a felhalmozási bevételek 
vonatkozásában jelentkezett a tárgyi eszközök értékesítésének elmaradása miatt. 

A tárgyévi követelések záró állománya (103,3 millió forint) a nyitóhoz (90,2 millió forint) 
viszonyítva jelentősen nem változott. A hivatalnak három követelése van végrehajtás alatt, 
melynek összege 84,9 millió forint. 

A következő évi követelések záró állománya a nyitó állományhoz képest 4,0 millió forinttal 
csökkent.  

A követelések vonatkozásában nem került sor értékvesztés elszámolásra.  

A 2018. évi előirányzat maradvány 3 305,6 millió forint, melyből 3 305,5 millió forint 
kötelezettségvállalással terhelt. A maradvány összegéből 2019. december 31-ig realizálódott a 
személyi juttatások kiadásából 17,2 millió forint, a dologi kiadásokból 617,7 millió forint, a 
beruházási kiadásokból 1 666,8 millió forint, a felújítási kiadásokból 87,2 millió forint, az 
egyéb felhalmozási célú kiadásokból 22,2 millió forint.  

A 2018. évi maradványból 0,9 millió forint kötelezettségvállalás hiúsult meg, mely 
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befizetésre került a Központi Maradványelszámolási Alap előirányzat javára. A 2018. évi 
maradványát a Hivatal 72,97 %-ban használta fel.  

A Hivatal 2019. évi módosított kiadási előirányzatának 92,2 %-a pénzügyileg teljesült. A 
szakmai feladatait 17 415,0 millió forintból finanszírozta. Az 2019. évi előirányzat 
maradvány 1 483,5 millió forint, melyből 1 470,0 millió forint kötelezettségvállalással 
terhelt, mely tekintetében a beszerzési eljárások, a beruházási folyamatok elindításra kerültek.  

Az előirányzat maradvány a személyi juttatások előirányzaton 9,5 millió forint, a 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulások előirányzaton 1,6 millió forint, a 
dologi kiadások előirányzaton 6,8 millió forint, a beruházások előirányzaton 141,9 millió 
forint, a felújítás előirányzaton 1 323,8 millió forint. 

Az év során az építési beruházás tárgyú beszerzési eljárásoknál erősen érezhető volt az 
építőiparban tapasztalható tendenciák hatása, a Hivatal több eljárásnál kényszerült 
ajánlattevők hiányában az eljárás újra indítására, illetve az iparági árak jelentős növekedése 
miatt a becsült érték átgondolására, mely jelentős befolyással volt az előirányzat-maradvány 
keletkezésére. 

A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem végez, kiszervezett tevékenységei, szervezetei 
nincsenek, a beszámolási időszakban állami nagyberuházás projekttel, állampapírokkal nem 
rendelkezett. 

A költségvetési gazdálkodás során a Hivatal kiemelt figyelmet fordított a jogszabályokban 
előírt kötelezettségek teljesítésére, biztosította az alaprendeltetés szerinti feladatok 
maradéktalan végrehajtását, a járandóságok kifizetését, a közterhek bevallását és befizetését. 
A 2019. évre biztosított előirányzatok teljes mértékben fedezték a Hivatal kiadásait. 

A 2019. költségvetési évről december 31-ei fordulónappal készített könyvviteli mérlegben 
kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is 
– az elkészített leltárjelentések alátámasztották, melyek tételesen és ellenőrizhető módon – 
könyvviteli mérleg sorainak bontásában – mutatják be a Hivatal eszközeit és forrásait. 

Összességében az Információs Hivatal a 2019. évi költségvetésének felhasználása során az 
államháztartás gazdálkodási alapelveivel összhangban járt el, figyelembe vette a költségvetési 
lehetőségeket, a rendelkezésére bocsátott forrásokkal hatékonyan, tervszerűen és racionálisan 
gazdálkodott. Ennek során betartotta a működését meghatározó jogszabályokat, előírásokat, 
biztosította a számára törvényekben előírt kötelezettségek teljesítését. 

 

5. Cím Nemzeti Befektetési Ügynökség  

Törzskönyvi azonosító száma: 789192 

Honlapjának címe: www.hipa.hu 

A Nemzeti Befektetési Ügynökségről szóló 183/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet  
 
A Magyarországon befektetni szándékozó külföldi vállalatoknak 2014. július 26-tól a 
Nemzeti Befektetési Ügynökség (továbbiakban: HIPA) nyújt professzionális segítséget, 
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mely a külgazdasági ügyekért felelős miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként 
működő központi költségvetési szerv. 
 
A HIPA az alapító okiratában rögzített közfeladata alapján vállalat- és ágazat specifikus 
tanácsadást nyújt a külföldi és magyar befektető cégeknek, szakmai rendezvényeket és 
telephely-látogatásokat szervez, befektetési helyszíneket ajánl. Közvetítőként eljár a 
nemzetközi cégek és a magyar kis- és középvállalkozások között, ezzel is támogatva a 
beszállítói kapcsolatokat. Együttműködik a befektetés-ösztönzéssel érintett kormányzati 
szervekkel, hangsúlyos szerepet betöltve a kiemelt befektetési projektekkel kapcsolatos 
kormánydöntések előkészítésében és a külgazdaság-fejlesztési tervek kialakításában. 
 
A HIPA cégekre szabott támogatási információkkal is szolgál a hazai és az Európai Unió által 
társfinanszírozott programokról, valamint koordinálja az egyedi kormánydöntéssel (EKD) 
biztosított támogatási rendszert, illetve ennek körében a beruházás ösztönzési célú fejezeti 
kezelésű előirányzat lebonyolító szerveként jár el. 
 
A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § alapján a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napjával 
jogutód nélkül megszűnt. Feladatait 2019. szeptember 1-től a HIPA Nemzeti Befektetési 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA 
Nonprofit Zrt.) látja el a Rendeletben meghatározott feltételek szerint. 
 
2019-ben a HIPA támogatásával 101 befektetési projekt esetében született pozitív döntés. 
A 101 befektetési döntés eredményeként 13 493 új munkahely jön létre és 5 350,41 millió 
eurónyi külföldi t őke érkezik az országba.  
 
Százalékos mértékben kifejezve ez a következőket jelenti 2018-hoz képest, 3%-os növekedés 
a pozitív projektek számában (2018: 98 db, 2019: 101 db), 24%-os növekedés a 
beruházási volumen tekintetében (2018: 4.311,61, 2019: 5.350,41 millió euró, vagyis 
1.038,8 millió euróval magasabb befektetési érték), 21%-os csökkenés a teremtett új 
munkahelyek számát illetően (2018: 17.024, 2019: 13.493). 

 
A HIPA az elmúlt hat évben, azaz 2014 óta minden egyes alkalommal túlszárnyalta előző évi 
teljesítményét a pozitív projektek számát tekintve. A 2014. január 1. és 2019. december 31. 
közötti hat esztendőben a HIPA támogatásával összesen 493 befektetési projekt esetében 
született pozitív döntés. Ezek a projektek összesen több mint 19 milliárd eurónyi (19 483,72 
millió euró) befektetési volument és mintegy 89 000 (88 925) új munkahelyet jelentenek a 
magyar nemzetgazdaság számára. 
 
A 2014-es és a 2019-as eredmények összehasonlító vizsgálata kapcsán kiemelendő, hogy 
több mint háromszorosára emelkedett (222%-os bővülés) a pozitív projektek által 
beruházásra kerülő tőke értéke, a pozitív döntések száma közel 70%-kal nőtt, míg a 
létrejövő munkahelyek száma mintegy negyedével (26%-kal) bővült . 
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A beruházási volumen és a teremtett munkahelyek alapján Dél-Korea nagy előnnyel 
szerepel az első helyen, volumen tekintetében az összesített érték közel felét adja (47,8%; 
2 557,02 millió euró) és a teljes munkahelyteremtés 32,4%-áért felel 
 
Ezek az adatok is világosan mutatják a keleti nyitás sikerét. Ha a keleti nyitás további 
országait (Japán, Kína) is hozzáadjuk az eredményekhez, elmondható, hogy ebből a 
térségből származó 19 projekt, 5 164 fő részére fog munkahelyet teremteni az 
elkövetkezendő években, mely az összes munkahelyteremtés több mint egyharmada 
(38,3%). 
 
A pozitív projektek relációs bontását tekintve darabszám alapján az előző évekhez 
hasonlóan Németország emelhető ki 24 projekttel, ezek többnyire már Magyarországon 
jelen lévő vállalatok újra befektetései 808,33 millió euró értékben. 
 
Országunk tőkevonzó képességét jól mutatja, hogy a 101 beruházás 21 különböző 
országhoz köthető, amelyek 20 különböző szektorban valósulnak meg. 
 
A beruházási volumen alapján az elektronikai ágazat szerepel az első helyen. Az ágazathoz 
tartozó több mint 2,2 milliárd eurós beruházási érték közel 70%-a két nagy volumenű, az 
akkumulátorgyártáshoz köthető projekthez köthető. Ezen felül további 6 az akkumulátor 
gyártáshoz kapcsolódó beszállító vállalat is hazánkat választotta beruházása helyszínéül. 
 
Kiemelendő továbbá, hogy az üzleti szolgáltató szektor (BSC) projektjeink száma, mely 
egyetlen évben sem volt olyan magas, mint a tavalyi esztendőben, szám szerint 14 pozitív 
döntés született ezen a területen, beleértve 2 új jelentős szereplőt, akik gyártási és 
kereskedelmi tevékenységgel már több, mint 25 éve jelen vannak Magyarországon. 
 
Fontos megemlíteni, hogy a területi elosztás esetében is kiegyensúlyozottságról 
beszélhetünk. A 2019-es befektetések ismeretében ugyanis kijelenthetjük, Magyarország 
minden megyéjébe sikerült legalább egy új beruházást eljuttatnunk . Budapesthez (18 
projekt) kötődik a legtöbb beruházás, majd Pest megye (14 projekt) következik. A harmadik 
helyen pedig Komárom-Esztergom megye található (13 projekt). 
 
Figyelemre méltó, hogy Komárom-Esztergom megyében koncentrálódik az összesített 
beruházási volumen mintegy harmada, a létrejövő munkahelyek számát tekintve pedig közel a 
negyede. 
 
Beszállítókat támogató tevékenység 
 
A HIPA feladata volt, hogy már a befektetői érdeklődések első szakaszában képet adjon a 
külföldi partnereknek az iparághoz kapcsolódó magyarországi beszállítói láncok működéséről 
és szereplőiről, ezzel is támogatva a kedvező befektetői döntés elérését. 2019. augusztus 31-ig 
56 integrátor nagyvállalat részére 1 883 magyarországi beszállító került kiajánlásra. (Az 
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egész 2019-es évet tekintve ez a két szám 79 és 2818.) Az év során a HIPA 1 belföldi és 3 
külföldi kiállítás t szervezett, a 3 külföldi kiállítás során 18 magyar vállalat kapott 
lehetőséget arra, hogy termékeit, szolgáltatásait bemutassa a külföldi érdeklődőknek. A 
hagyományos német kiállítások mellett Japánban is megjelent a „magyar stand”. 
 
Másik fontos tevékenység a hazai kkv-k minél szélesebb körű bevonása a nagyvállalatok 
beszállítói láncába, illetve a kkv-k oktatása, fejlesztése, „szoft” elemeinek megerősítése annak 
érdekében, hogy stabilan bent maradhassanak, vagy előrébb kerüljenek a termelési 
folyamatokban. 2019 folyamán nagyvállalatokkal közösen meghatározott program alapján, 6 
képzés keretén belül 41 hazai beszállító kkv fejlesztése zajlott le, olyan integrátoroknak, 
mint pl. a Suzuki, a Videoton Holding, a NI Hungary. A tematika érintett különféle 
hatékonyságnövelési eszközöket, nemzetközi ipari szabványokat, valamint nagyvállalat 
specifikus know-how elemeket. 
 
Az EKD támogatások alakulása 
 
2019. év vonatkozásában 31 támogatási szerződés alapján összesen 53 748,7 millió forint 
támogatás került megítélésre. 2019-ben 49 projekt esetében nyújtottak be új támogatási 
igényt beruházni kívánó vállalatok, emellett 35 projekt esetében került elfogadásra a 
támogatási ajánlat. 
 
A 2019-ben az EKD támogatással érintett beruházásokról általánosságban elmondható, hogy 
azok főként a járműipar ra, élelmiszeriparra és az ICT/IT iparágra  koncentrálódnak. A 
beruházások helyszínére vonatkozóan a befektetők általában az Észak-Alföld régiót 
választották, de Budapest (amely 2014. év nyara óta nem minősül regionálisan támogatható 
helyszínnek) kivételével (amely az 2014. év egyik kiemelt célterülete volt) az EKD 
támogatott beruházók valamennyi régió iránt érdeklődtek. 
 
A HIPA 2019. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése az alábbiak szerint alakult: 
 

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 3 124,4 2 805,4 2 805,4 2 441,7 2 430,5 77,8% 99,5% 

  ebből: személyi juttatás 1 198,8 1 141,4 1 141,4 940,6 940,6 78,5% 100,0% 

Bevétel 175,0 80,0 80,0 195,6 184,4 105,4% 94,3% 

Támogatás 2 576,1 2 725,4 2 725,4 2 030,1 2 030,1 78,8% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

589,3 – –  216,0 216,0 
36,7% 100,0% 
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A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény a HIPA 2019. 
évi kiadási előirányzatát 2 805,4 millió forintban állapította meg, melynek finanszírozását 
97,1 %-ban költségvetési támogatás, 2,9 %-át saját bevétel biztosította. 

 
A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvényhez (Kit.) kapcsolódóan a 
szabadságmegváltás és az illetményemelés miatti többletkiadás fedezeteként 186,0 millió 
forinttal került megemelésre a HIPA kiadási előirányzata. Az Inspiring Hungary nemzetközi 
gazdasági konferencia sikeres megrendezése érdekében összességében 434,9 millió forint 
többletforrást biztosított az irányító szerv. 
 
A beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. 
rendelet 5. §-a a HIPA-t jelöli ki a Beruházás ösztönzési célelőirányzat  lebonyolító 
szerveként. A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: KKM) és a HIPA 
közötti lebonyolító szervi megállapodás 2019 júliusában került aláírásra, melynek értelmében 
az irányító szerv 175,6 millió forintot adott át lebonyolítási díj jogcímen a HIPA részére. A 
lebonyolítási díj 2019 januárjától augusztus 31-ig terjedő időszakban nyújt fedezetet a 
lebonyolító szervi feladatok ellátásával összefüggésben felmerült bér- és járulékköltségekre. 
A 2019. évi tervben 60,0 millió forint bevétel került megtervezésre ezen a jogcímen, a befolyt 
lebonyolítási díj többletbevétel 115,6 millió forint. 
 
A 2018. évi előirányzat-maradvány – 191,1 millió forint kötelezettségvállalással terhelt és 
24,9 millió forint kötelezettségvállalással nem terhelt – összességében 216,0 millió forinttal 
növelte az intézményi kiadási előirányzatot. 
 
A HIPA megszűnéséhez kapcsolódóan az irányító szervhez került átcsoportosításra 1 316,1 
millió forint összegű kiadási előirányzat, megteremtve ezzel a HIPA Nonprofit Zrt. 
finanszírozásának alapjául szolgáló támogatási szerződés fedezetét „HIPA NZrt. működési 
támogatása” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat soron. 
 
A HIPA feladatainak ellátására biztosított 2019. évi kiadási előirányzat a fentiekből adódóan  
2 441,7 millió forintra módosult.  
 
Előirányzat módosítások levezetése 
          millió Ft-ban 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 805,4 80,0 2 725,4 1 141,4 

Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 186,0 0,0 186,0 156,7 

− 
Illetményemelés többletkiadásainak finanszírozása 
céljából történő előirányzat átcsoportosítás 
(PM/6471-1/2019.) 

157,3 0,0 157,3 132,6 

− Szabadságmegváltás finanszírozása céljából 
történő előirányzat átcsoportosítás (PM/1618-

28,7 0,0 28,7 24,1 
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2/2019.) 

Irányítószervi hatáskör -881,3 0,0 -881,3 -432,1 

− Nemzetközi Gazdasági Konferencia 
megrendezéséhez forrás átcsoportosítása  

434,8 0,0 434,8 0,0 

− A Nemzeti Befektetési Ügynökség megszűnéséhez 
kapcsolódó előirányzat átadás 

-1 316,1 0,0 -1 316,1 -317,7 

− Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás       -114,4 
Irányítószervi hatáskör 331,6 331,6 0,0 74,6 

− Kiemelt előirányzatokon belüli átcsoportosítás       -27,2 

− Bevétel előirányzatosítása 115,6 115,6 0,0 97,3 

− Maradvány előirányzatosítása 216,0 216,0 0,0 4,5 
2019. évi módosított előirányzat 2 441,7 411,6 2 030,1 

 
940,6 

 
A működési célú támogatások államháztartáson belülről (lebonyolítási díj) 115,6 millió 
forinttal növelték a rendelkezésre álló forrásokat. A HIPA 80,0 millió Ft összegű bevételi 
előirányzata az évközi többletbevétellel (BC lebonyolítási díj) és a maradvány igénybevétellel 
összességében 411,6 millió Ft-ra emelkedett. 
 
A költségvetési előirányzatok teljesítése és maradványa 
 

Adatok millió Ft-ban 

Kiemelt 
előirányzatok 

2018. évi 
teljesítés 

Eredeti 
előirányzat 

Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
Teljesítés 

%-a 

Teljesítés 
aránya az 

előző 
évhez 
képest 

A 
módosított 
előirányzat 
és teljesítés 
különbsége 

1 2 3 4 5 6 = 5/4 7 = 5/2 8 

Személyi juttatások 
1 198,7  

 1 141,4  
940,6 

 
940,6 

 100,0% 78,5% 0 
Munkaadókat 
terhelő járulékok 
és szociális 
hozzájárulási adó 

248,2 
 

227,1 
 

229,9 
 

229,8 
 100,0% 92,6% 84 

Dologi kiadások 
1 391,2 

 
1 346,9 

 

932,4 
 
 

924,3 
 99,4% 66,4% 5 596 

Egyéb működési 
célú kiadások 

108,0 
 0 

212,6 
 

209,5 
 97,4% 194,0% 5 564 

Beruházások 
177,0 

 
70,0 

 
126,3 

 
126,3 

 100,0% 71,4% 0 
Felújítások 0 0 0 0 -  - 0 
Egyéb 
felhalmozási célú 
kiadások 

1,2 
 

20,0 
 0 0 -  - 0 

Kiadások összesen 
3 124,3 

 
2 805,4 

 
2 441,8 

 
2 430,5 

 99,5% 77,8% 11 243 
Bevételek 
összesen 

3 340,4 
 

2 805,4 
 

2 441,8 
 

2 430,5 
 99,5% 72,8% 11 229 
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Felhasználható 
összes előirányzat-
maradvány             

0 
 

 
A személyi juttatások kiemelt előirányzata 100,0 %-ban került felhasználásra.  
  
2019-ben a foglalkoztatottak személyi juttatásaira a jogszabályokban foglaltaknak 
megfelelően 1 141,4 millió forint eredeti előirányzat állt rendelkezésre, ami az előző évi adat 
(1 091,2 millió forint) időarányos részét meghaladja 13,5%-kal, amit a Kit. által lehetővé tett 
illetménynövekedés indokol. Külső személyi juttatásokra, vagyis az állományba nem tartozók 
kifizetéseire (gyakornok, megbízási díjas szerződések), illetve reprezentációs célú kiadásokra 
összesen 65,3 millió forint került elszámolásra, ami egy kissé elmarad a 2018. évi adat (107,6 
millió forint) időarányos részétől. 
 
A közigazgatás modernizációja érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1535/2018. (X. 
29.) Korm. határozat 2. számú mellékletében meghatározott létszámcsökkentés (20 fő) 
végrehajtásra került, így az elemi költségvetésben meghatározott létszámkeret 2018. év 
végére 130 főre csökkent. Ennek megfelelően a HIPA 2019. évi nyitó munkajogi létszáma 
130 fő volt, az év végi záró munkajogi létszáma pedig 124 fő. 
 
2019. évben a szervezethez 14 fő lépett be, ami nagyságrendileg megegyezik a 2018-ban 
belépettek számával. Ugyanakkor a szervezetet 20 fő hagyta el, ami kiugróan magas, 100%-os 
emelkedés az egy évvel korábbihoz képest. A kilépők száma nagymértékű növekedésének 
legfőbb magyarázata a Kit. hatálybalépésével kapcsolatos jogviszonyváltás elutasítása és az 
ebből fakadó felmentéssel történő jogviszony megszüntetések. A be- és a kilépők száma a 
szervezet gazdasági társasággá történő átalakításáig (2019.08.31-ig) 9, illetve 16 fő volt. 
 
A HIPA Nonprofit Zrt. által 2019. évben kifizetett törvény szerinti illetmények, munkabérek 
egy főre eső összegében statisztikailag jelentős fejlődést eredményezett a közszolgálati 
tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvényben meghatározott bérrendszerről a Kit.-ben 
meghatározott bérrendszerre történő átállás. Az átállást – a kormányzati szándékoknak 
megfelelően – bérfejlesztés kísérte, amely során célként határozta meg a Kormány az átlagos 
30%-os bérfejlesztést.  
 
A személyi juttatások kifizetésével összhangban a munkaadókat terhelő járulékok és 
szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzat teljesítése 2019-ben 229,8 millió forint volt, 
ami az előző évi adat (248,2 millió forint) 92,6%-a. Bár a szociális hozzájárulási adó mértéke 
csökkent, de az alapja (kifejezetten az illetmények) ugyanakkor növekedett.   
 
A HIPA kiadásainak jelentős részét a működéssel és szakmai programok megvalósításával 
összefüggésben felmerülő dologi kiadások teszik ki (a kiadási főösszeg 38%-a). A módosított 
előirányzat 99,1 %-a teljesült, a fennmaradó 5,6 millió forint teljes egészében (végleges) 
kötelezettségvállalással terhelt. A kötelezettségek szeptember 1-jén a megszűnést követően 
könyv szerint átadásra kerültek az irányító szerv részére, majd szintén szeptember 1-én 
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átadásra kerültek a HIPA Nonprofit Zrt. részére a magánjogi kötelezettségek 4,6 millió forint 
értékben.     
 
A dologi kiadások összetételét megvizsgálva megállapítható, hogy a 924,3 millió forint 
összegű kifizetés 28,0 %-a közvetlenül a szakmai programok megvalósításával kapcsolatban 
merült fel (pl. külföldi kiállítások standbérleti és installációs költségei, kiküldetések 
költségei). A szakmai programok közül mind összegét, mind szakmai tartalmát tekintve a 
legjelentősebb az Inspiring Hungary  nemzetközi gazdasági konferencia volt, amely 2019. 
október 1-én került megrendezésre. Az augusztus 31-ig tartó időszakban közel 100,0 millió 
forinttal növelte meg a dologi kiadásokat. A szakmai feladatok ellátását támogató kiadások 
teszik ki a dologi kiadások 29,5 %-át (272,3 millió forint). 
 
Az intézmény működésével kapcsolatos költségek (székház bérleti díj, üzemeltetési költségek, 
informatikai szolgáltatások költségei, stb.) mintegy 393,5 millió forintot tettek ki, mely az 
összes dologi kiadás 42,6 %-a. 
 
A dologi kiadások megoszlása a működési, szakmai és szakmai támogató kiadások között a 
2018. évihez képes jelentősen nem változott, 1,8 %-kal növekedett a közvetlenül szakmai 
programok megvalósításával kapcsolatban felmerült kiadások aránya, míg a szakmai 
támogató kiadások aránya kissé visszaesett (-3,0%), a működéssel kapcsolatos költségek 
aránya pedig 1,2 %-kal növekedett.  
 
Említést érdemelnek az általános forgalmi adóval (a továbbiakban: ÁFA) kapcsolatos 
kiadások, ezen belül is a közösségi beszerzésekhez, illetve a harmadik országból történő 
beszerzésekhez kapcsolódó ÁFA kiadások (az összes ÁFA kiadás 7,8 %-át tették ki) – melyek 
a külföldi szakmai rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz kapcsolódtak. 
 
Összességében megállapítható, hogy a 2018. évi időarányos teljesítési adatokhoz képest nincs 
jelentős változás 2019-ben az erre a kiemelt előirányzatra fordított források tekintetében. 
 
Az egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat 2019. évi teljesítési adata közel 
duplája az előző évi adatnak (194,0%). Ezen a kiemelt előirányzaton a 2018. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt, illetve meghiúsult maradvány - irányító szerv részére 
történő – befizetése került elszámolásra. 
 
A beruházásokra az eredetileg rendelkezésre bocsátott 70,0 millió forint előirányzat az 
intézményi hatáskörű, rovatok közötti átcsoportosításoknak köszönhetően megemelésre került 
56,3 millió forinttal. A keret növelését az intézmény jóváhagyott informatikai fejlesztési 
stratégiája nyomán elindított beszerzések tették szükségessé. 
 
A 126,3 millió forint összegű módosított előirányzat teljes egészében kifizetésre került. A 
2018-as időarányos teljesítési adathoz kisebb növekedés tapasztalható (8,3 millió forint), 
amely főként eszközbeszerzésekből adódott. 
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2019-ben a legnagyobb értékű beruházást az informatikai és telekommunikációs eszközök 
beszerzése (pl. notebook, okostelefonok, monitorok beszerzése), valamint informatikai 
rendszerek (CRM, HIPA honlap, Forrás Beszerzési modul) fejlesztése tették ki 124,3 millió 
forint összegben. Az egyéb tárgyi eszközök beszerzésére 2,0 millió forintot fordított a HIPA. 
 
A HIPA bevételi előirányzata az eredeti 80,0 millió forintról 195,6 millió forintra emelkedett 
a BC lebonyolítási díjból származó többletbevétel előirányzatosítása révén. 
 
A módosított bevételi előirányzat 94,3 %-ban teljesült, a bevételi lemaradás 11,2 millió forint, 
amely nagyrészt a működési bevételek alulteljesülése okán keletkezett. A működési bevételek 
között kerülnek elszámolásra többek között a szakmai rendezvények regisztrációs, részvételi 
díjának tovább számlázásából eredő bevételek. 2019-ben ebben a bevételi kategóriában volt a 
legkisebb arányú teljesülés a módosított előirányzathoz képest (30,9%) ami a nem megfelelő 
tervezéssel indokolható. 
 
A bevételek előirányzatait és teljesülésüket az alábbi táblázat tartalmazza: 

Adatok millió forintban 

Megnevezés 
Eredeti 

előirányzat 
Módosított 
előirányzat 

Teljesítés 
összege 

Teljesítés 
aránya 

1 2 3 4 5 
Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről (B16) 

60,0 
 

175,6 
 

175,7 
 

95,2% 

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
(B16) 

0 0 
175,6 

 
95,2% 

Működési célú támogatások államháztartáson 
belülről (B1) 

60,0 
 

175,6 
 

175,7 
 

95,2% 

Szolgáltatások ellenértéke (B402) 6,3 
 

6,3 
 

1,0 
 

0,5% 

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) 4,1 
 

4,1 
 

0,2 
 

0,1% 

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 3,5 
 

3,5 
 

0,3 
 

0,2% 

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)   0 0 0,0% 
Egyéb működési bevételek (B411) 2,1 

 
2,1 

 
3,4 

 
1,9% 

Működési bevételek (B4) 16,0 
 

16,0 
 

4,9 
 

2,7% 

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, 
kölcsönök visszatérülése államháztartáson 
kívülről (B74) 

4,0 
 

4,0 
 

3,8 
 

2,1% 

ebből: háztartások (B74) 
0 0 

3,8 
 

2,1% 

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) 4,0 
 

4,0 
 

3,8 
 

2,1% 

Költségvetési bevételek  80,0 
 

195,6 
 

184,4 
 

100,0% 
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A bevételek legnagyobb részét a Beruházás ösztönzési célelőirányzat kezelő szervi 
feladatainak ellátásáért kapott lebonyolítási díj tette ki (az összes bevétel 95,2 %-a). 
 
A felhalmozási célú átvett pénzeszközök soron a lakásépítés és vásárlás munkáltatói 
támogatásának visszatérülése jelenik meg. Itt a tervezetthez képest elmaradás tapasztalható, 
ami a HIPA megszűnésével magyarázható. 
 
Követelések 
 
A követelésállomány 2019. augusztus 31-i záró értéke 16,6 millió forint, amelynek 
legnagyobb részét a munkáltatói lakáskölcsön nyújtásából eredő követelések teszik ki (15,8 
millió forint), a fennmaradó állományból a követelések működési bevételre (telefonkeret 
túllépés, dolgozóval szembeni egyéb követelések stb.) 0,8 millió forintot tesznek ki. 
 
A vevő követelések esedékessége alapján a 2019. augusztus 31-i záró állomány összetételét az 
alábbi táblázat mutatja: 

Adatok ezer forintban 

Tartozik  Követel Egyenleg 
Nem 
lejárt 

Lejárt 
0-89 
nap 

90-179 
nap 

180-364 
nap 

365- 
nap 

869 16 853 358 0 0 2 492 
 
2019-ben az adósok egyedi értékelése és minősítése alapján az intézmény nem számolt el 
értékvesztést, és összesen 387,9 ezer forint értékben minősített behajthatatlanná követelést az 
intézmény, melyet a követelés elévülése indokolta. 
 
Pénzforgalmi egyeztetés 

adatok ezer forintban 

Megnevezés Összeg 
Pénztár számla egyenlege 0 
Költségvetési bankszámlák egyenlege 164 745 
Sajátos elszámolások záróegyenlege -164 731 
Előleg le nem vonható előzetesen felszámított ÁFÁ-ja 0 
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék összesen) 14 
 
Előirányzat-maradvány egyeztetése 

Adatok ezer forintban 

Kiemelt előirányzatok 

A módosított 
előirányzat és 

teljesítés 
különbsége 

Személyi juttatások 0 
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 84 
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Dologi kiadások 5 596 
Egyéb működési célú kiadások 5 564 
Beruházások   
Felújítások 0 
Egyéb felhalmozási célú kiadások (kölcsönök) 0 
Kiadási megtakarítás összesen 11 243 
Bevételi többlet -11 229 
Módosított kiadási megtakarítás (Költségvetési tartalék) 14 

 
A 2019. évi és az előző év maradványának alakulása 
 
A HIPA előző évi maradványa (216,0 millió forint) teljes egészében felhasználásra került. 
Összességében 14 ezer forint maradvány képződött 2019-ben, mely kötelezettségvállalással 
nem volt terhelt. 
 
A HIPA 2019. évi vagyoni helyzetének alakulása 
 
A HIPA 2019. évi elemi költségvetésében a beruházások kiemelt előirányzaton jóváhagyott 
összeg 70,0 millió forint. Az előirányzat – intézményi saját hatáskörű módosítás útján – 85,7 
millió forint megemelésre, irányító szervi hatáskörben – nagyrészt a megszűnéshez 
kapcsolódóan – 29,4 millió forinttal csökkentésre került. Így összességében 126,3 millió 
forintra nőtt az előirányzat, mely teljes egészében felhasználásra került. 
 
Az intézmény vagyonában 2019. augusztus 29-ig történt legfontosabb változásokat az alábbi 
táblázat tartalmazza. 

adatok ezer forintban 

Megnevezés 
Bruttó 
érték 

Bruttó 
értékből 
beszerzés 

Összes 
értékcsökkenés 

Nettó 
érték 

Immateriális javak 395 177 16 752 176 445 218 732 
ebből:       
Fejlesztések (CRM, Forrás SQL, 
EKD nyilvántartó rendszer  15 706   
Saját fejlesztés   1 046     
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni 
értékű jogok 27 537 0 1 914 25 623 
Gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek 348 433 71 548 281 373 67 060 
ebből:        
Kisértékű eszközök  3 808   
Mobiltelefonok, notebookok 
beszerzése   67 740     
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Immateriális javak és tárgyi 
eszközök összesen 771 147 87 254 459 732 311 415 
 
2019. augusztus 30-án a HIPA befektetett eszköz állománya 285,8 millió forinttal lecsökkent 
a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetéséről 
szóló szerződés, valamint az irányító szervvel kötött – ingóságok vagyonkezelői jogának 
átruházásáról szóló – megállapodás értelmében.  
 
A nemzeti vagyon részeként nyilvántartott eszközök közül egyedül a bérelt ingatlanon végzett 
beruházások, felújítások maradtak a HIPA könyveiben a megszűnéskor 25,6 millió forint  
értékben. 
 
 
7. Cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 

 

Törzskönyvi azonosító száma: 313403-0-00 

Honlapjának címe: http://www.kormany.hu./hu/kulugyminiszterium 

 

Fejezeti kezelésű előirányzatok alakulása 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium 2019. évi fejezeti kezelésű előirányzatait a 
Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény rögzítette.  

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a fejezeti kezelésű előirányzatokon rendelkezésre álló 
forrásokat racionálisan, szakmai és gazdálkodási szempontokat is szem előtt tartva használta 
fel. 

2019-ban a Fejezeti kezelési előirányzatok cím eredeti előirányzata 145 528,8 millió forint, a 
módosított előirányzata 145 579,6 millió forint, a teljesítés 173 821,6 millió forint volt. 

 

Részleteiben: 

07. cím 01. alcím Célelőirányzatok 

 

07. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Beruházási ösztönzési célelőirányzat 

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (a továbbiakban: BC) a Kormány stratégiai beruházás-
politikájának egyik fontos eszköze, az ebből nyújtott támogatások elsődleges célja a 
működőtőke-beáramlás szempontjából meghatározó nemzetgazdasági jelentőségű 
nagyberuházási projektek Magyarországon történő megvalósításának elősegítése, a K+F 
projektek, technológia-intenzív beruházások támogatása, valamint a munkahelyteremtés és 
munkahelymegtartás ösztönzése. A BC felhasználásának szabályait a beruházás ösztönzési 
célelőirányzat felhasználásáról szóló 210/2014. (VIII. 27.) Korm. rendelet tartalmazza.  
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A célelőirányzat lebonyolító szerve a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető.  

2019. december 31-én kötelezettségvállalással érintett szerződések száma 129 db volt.  

Az alábbi cégek kaptak támogatást a beruházásaikhoz: 

A Sanmina-SCI Magyarország Elektronikai Gyártó Kft., HAUNI Hungária Gépgyártó Kft., 
Egis Gyógyszergyár Zrt., MSSL Manufacturing Hungary Kft., NHK Spring Hungary Kft., 
SHINHEUNG SEC EU Kft., MOL Petrolkémia Zrt., KOVÁCS Vegyesipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft., AVL Hungary Kft., Continental Automotive Hungary Kft., Intretech 
Hungary Gyártó, Szolgáltató Kft., SOFT FLOW  Kft., GS Yuasa Magyarország Kft., 
F.Segura Hungária Ipari és Kereskedelmi Kft., Nidec GPM Hungary Kft., DUOCOR Ipari 
Bt., HAMBURGER Hungária Kft., Erbslöh Hungaria Alumíniumfeldolgozó Kft., REHAU-
Automotive Kft., Eissmann Automotive Hungaria Autóipari Beltérirészegység - gyártó Kft., 
Continental Automotive Hungary Kft., THOMAS DUVENBECK IMMOBILIEN INVEST 
Kft., GMD Cast Kft., DUVENBECK IMMO Logisztikai Kft., COOP Logisztika Kft., Opel 
Szentgotthárd Autóipari Kft., GÜNTNER-TATA Hűtőtechnikai Kft., TBZ Táp Kft, VÁRDA 
MEAT Termelő és Kereskedelmi Kft., ROBERT BOSCH ELEKTRONIKA GYÁRTÓ KFT, 
NT Élelmiszertermelő és Kereskedelmi Kft., Vitesco Hungary Kft., VESTFROST Zrt., 
Bridgestone Tatabánya Termelő Kft., Diehl Aviation Hungary Kft, BECTON DICKINSON 
HUNGARY KERESKEDELMI KFT., Evosoft Hungary Számítástechnikai Kft., SRF 
EUROPE Kft., Tamási-Hús Húsipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., MIAS HUNGARY 
Kft., Flex Films Europa Kft., Robert Bosch Power Tool Kft., Sanmina-SCI Magyarország 
Elektronikai Gyártó Kft. 

2019-ben a kedvezményezettek az év során kötött szerződések keretében több mint 6 600 fő 
új munkahelyteremtésre tettek vállalást, közel 774,0 milliárd forint beruházás megvalósítása 
mellett. 

A BC felhasználása kapcsán felmerült működési költségek összege a 2019. évben 515,5 
millió forint volt, mely részben a számlavezetéshez kapcsolódó díjakat és illetéket, továbbá a 
lebonyolító szervi feladatok ellátásért fizetett díjat jelentette. 

A költségvetési törvény szerint az előirányzat teljesülése – kormánydöntés nyomán – 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól, mely alapján a 2019. évben a 1517/2019. (IX. 4.) 
Korm. határozat és az 1689/2019. (XII.10.) Korm. határozat alapján összesen 25 212,1 millió 
forint előirányzat-módosítás nélküli keretnövelést  engedélyezett. A kedvezményezettek általi 
visszafizetések 2 321,3 millió forinttal növelték az előirányzatot.  

A 2019. évben az előirányzaton 81 555,2 millió forint kifizetése teljesült, melyből a 
szerződések kifizetésére felhasznált összeg 81 039,7 millió forint volt, az éves lebonyolítási 
díj 238,2 millió forintot, az egyéb kifizetések pedig 277,3 millió forintot tettek ki. A fejezeti 
kezelésű előirányzaton költségvetési maradvány nem keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 73 984,4 50 000,0 50 000,0 52 352,9 81 555,2 110,2% 155,8% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 270,9 0,0 0,0 2 321,3 2 321,3 856,9% 100,0% 

Támogatás 73 743,2 50 000,0 50 000,0 50 000,0 79 202,3 107,4% 158,4% 

Költségvetési maradvány 1,9 – – 31,6 31,6 1663,2% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 50 000,0 0,0 50 000,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 2 352,9 2 352,9 0,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása 2 321,3 2 321,3 0,0 0,0 

−  Maradvány előirányzatosítása 31,6 31,6 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 52 352,9 2 352,9 50 000,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 238,2 175,6 62,6 

− gazdasági társaság 81 039,7   81 039,7 

− egyéb  277,3 277,3 0,0 
Összes kifizetés 81 555,2 452,9 81 102,3 

 

07. cím 01. alcím 02. jogcímcsoport Kötött segélyhitelezés 

 

Az előirányzat célja Magyarország kötött segélyhitel programjainak finanszírozása. A 
központi költségvetés a hitelek mentén felmerülő kamattámogatást fedezi az Eximbank mint a 
kötött segélyhitel programokat lebonyolító pénzintézet felé fizetett támogatás, illetve a 
nemzetközi szerződésben Magyarország által átvállalt hitelbiztosítási költség formájában. 

A 2019. évi központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán  
15 025,2 millió forint állt rendelkezésre, amely összegből 8 881,7 millió került fejezeten 
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belüli átcsoportosításra tekintettel arra, hogy a 2019. évben több kötött segélyhitel program 
végrehajtásában jelentős előre nem látható csúszás vagy késedelem állt elő, így a programok 
finanszírozási igénye csökkent, és ezért a tervezetthez képest többletforrás keletkezett az 
előirányzaton. A fennmaradó 6 143,5 millió forint maradéktalanul felhasználásra került a 
kötött segélyhitel programok finanszírozására.  

2019-ben Magyarország 8 kötött segélyhitel programot finanszírozott Montenegróban, 
Laoszban (3 program), Vietnamban (2 program), Srí Lankán és Indonéziában. A 8 program 
keretében összesen 17 projekt valósul meg magyar vállalkozások vezetésével oktatási 
infrastruktúra-építés, mezőgazdaság, vízgazdálkodás, illetve elektronikus kormányzati 
megoldások területén. Az aláírt kötött segélyhitel kormányközi megállapodások rögzítik, 
hogy a végrehajtandó beruházások során biztosítani kell, hogy az áruk és szolgáltatások 
legalább 50%-a magyar eredetű. 

A 2019-ben felhasznált forrás részben kamattámogatásra, részben hitelbiztosítási díjra, 
részben pedig a kifizetéshez felmerülő banki költségekre került felhasználásra. Az Eximbank 
negyedéves rendszerességgel nyújt be elszámolást a két költségtípusról a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium felé; a pontos költség változik az Eximbank piaci forrásbevonási 
költségei kapcsán, emiatt keletkezett a minimális maradvány. 

A 2019. év központi költségvetés kötött segélyhitelezési fejezeti kezelésű előirányzatán 
15 025,2 millió forint állt rendelkezésre, a jogcímcsoport kiadási előirányzata 6 143,5 millió 
forintra módosult, mely 100,0%-ban kifizetésre került, 2019. évi maradvány nem keletkezett. 

 

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 7 905,6 15 025,2 15 025,2 6 143,5 6 143,5 77,7% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 3,1 3,1 – 100,0% 

Támogatás 7 905,7 15 025,2 15 025,2 6 139,2 6 139,2 77,7% 100,0% 

Költségvetési maradvány 1,2 – – 1,2 1,2 100,0% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 025,2 0,0 15 025,2 0,0 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -8 881,6 4,4 -8 886,0 0,0 
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− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a nemzetközi 
fejlesztési együttműködés sorra az Ugandában 
megvalósítandó fejlesztési projektre 

-2 400,0 0,0 -2 400,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a magyar-szerb 
kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról 
szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási 
eszköz sorra 

-1 616,0 0,0 -1 616,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása cím javára 2019-ben Dél-Koreában, 
Izraelben, Japánban, valamint a Kínai 
Népköztársaságban zajló kulturális évadok 
finanszírozására  

-480,0 0,0 -480,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Budapesti Víz 
Világtalálkozó megrendezése megnevezésű fejezeti 
kezelésű előirányzat javára 

-40,0 0,0 -40,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása cím részére a mexikói földrengés által 
sújtott Jézus Szíve Templom és Tepozlán-i 
kolostor felújításának, a muravidéki magyar 
közösségi ház kialakításának költségeire 

-329,2 0,0 -329,2 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím részére a mexikói földrengés által 
sújtott Jézus Szíve Templom és Tepozlán-i 
kolostor felújításának költségeire 

-104,4 0,0 -104,4 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára a Türk Nyelvű Államok 
Együttműködési Tanácsa magyarországi 
Képviseleti Irodájához kapcsolódó 2019. évi 
felajánlás teljesítése érdekében.  

-116,4 0,0 -116,4 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külgazdaság 
fejlesztési célelőirányzat sor javára a HEPA 
Magyar Exportfejlesztési Ügynökség szakmai és 
biztonsági okokból halaszthatatlan költözésének és 
az új bérlemény kialakításának költségeire. 

-300,0 0,0 -300,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a hazai 
vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított 
beruházásaihoz nyújtott vissza nem térítendő 
támogatásra és kedvezményes hitelkonstrukcióra 

-3 500,0 0,0 -3 500,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása 3,1 3,1 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 1,2 1,2 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 6 143,5 4,3 6 139,2 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 15 025,2 0,0 15 025,2 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -433,6   -433,6 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb -8 448,1 4,3 -8 452,4 
2019. évi módosított előirányzat 6 143,5 4,3 6 139,2 
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Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság 6 132,7 6 132,7 0,0 

− egyéb  10,8 10,8 0,0 
Összes kifizetés 6 143,5 6 143,5 0,0 

 

07. cím 01. alcím 03. jogcímcsoport Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat 

 

Az előirányzat a hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatását, beruházási 
lehetőségeinek bővítését, a magyar beszállítói háttér fejlesztését, a magyar export 
növekedését, hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatását, a magyar 
termékek és szolgáltatások versenyképességének javítását, a kis- és középvállalkozások 
külpiaci értékesítését segíti elő. 

A minisztérium kereskedelemfejlesztési feladatainak ellátása is ezen előirányzat terhére 
valósul meg. Az előirányzat 2019. évi összege biztosította az HEPA Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által ellátott közfeladatokhoz 
szükséges forrást. 

A Korm. rendelet rögzíti a gazdasági társaság által ellátott közfeladatokat, amelyek ellátása 
céljából a KKM közszolgáltatási és támogatási szerződést kötött a társasággal. 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 5 469,0 millió forintra módosult, melyből 5 444,6 millió 
forint kifizetése történt meg. A 2019. évi maradvány 24,4 millió forint, mely 
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 8 610,1 5 000,0 5 000,0 5 469,0 5 444,6 63,2% 99,6% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 40,0 40,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,3 0,0 0,0 16,2 16,2 – 100,0% 

Támogatás 7 534,7 5 000,0 5 000,0 5 423,1 5 423,1 72,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány 1 104,8 – – 29,7 29,7 2,7% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 000,0 0,0 5 000,0 40,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 469,0 
 

45,9 
 

423,1 -40,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása és a Külképviseletek igazgatása címek 
javára a külgazdaságfejlesztési feladatokkal, 
valamint a HEPA NZrt. tevékenységeivel, 
rendezvényeivel összefüggő kiadások 
finanszírozására 

-30,1 0,0 -30,1 -30,1 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött 
segélyhitelezés sor terhére a HEPA Magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség szakmai és biztonsági 
okokból halaszthatatlan költözésének és az új 
bérlemény kialakításának költségeire 

300,0 0,0 300,0 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a CED Közép-
európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. 
tőkeemelése sorra 

-16,2 0,0 -16,2 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános 
tartalék sor terhére a HEPA magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség működési 
költségeinek finanszírozására 

176,6 0,0 176,6 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára 

-7,2 0,0 -7,2 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása 16,2 16,2 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 29,7 29,7 0,0 0,0 

− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -9,9 
2019. évi módosított előirányzat 5 469,0 45,9 5 423,1 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 5 000,0 0,0 5 000,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -30,1   -30,1 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 500,0 45,9 453,1 
2019. évi módosított előirányzat 5 469,0 45,9 5 423,1 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány     0,0 

− nonprofit társaság 5 428,4 5 138,4 290,0 

− egyéb  16,2 16,2 0,0 
Összes kifizetés 5 444,6 5 154,6 290,0 
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07. cím 01. alcím 04. jogcímcsoport Kereskedelemfejlesztési célú támogatások 

 

Az előirányzat a kiemelkedő hazai ágazatok külpiaci lehetőségeit és az ágazatok export 
tevékenységét segíti elő. Az előirányzat biztosítja a HEPA Magyar Exportfejlesztési 
Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közfeladatainak körében a 
kifejezetten kereskedelemfejlesztéshez kapcsolódó részfeladatok ellátásához szükséges 
fedezetet. 

 A jogcímcsoport kiadási előirányzata 499,5 millió forintra módosult, mely 100%-ban 
felhasználásra került, így a 2019. évi költségvetési maradvány nem keletkezett. 

 

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 0,0 500,0 500,0 499,5 499,5 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 
 

0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 500,0 500,0 499,5 499,5 – 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 50,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -0,5 0,0 -0,5 -50,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára 

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

− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -50,0 
2019. évi módosított előirányzat 499,5 0,0 499,5 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként      

− Egyéb -0,5   -0,5 
2019. évi módosított előirányzat 499,5 0,0 499,5 
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Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 498,2 498,2 0,0 

− egyéb  1,3 1,3 0,0 
Összes kifizetés 499,5 499,5 0,0 

 

07. cím 01. alcím 05. jogcímcsoport Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat 

 

Az előirányzat célja a források biztosítása a külgazdasági és külügyminiszter feladat- és 
hatáskörébe tartozó gazdaságfejlesztési feladatok ellátásában való közreműködéshez - többek 
között a határon túli gazdaságfejlesztési programok lebonyolításában és ellenőrzésében 
lebonyolító szervként való közreműködéshez -, továbbá a magyar export növelése érdekében 
a hazai vállalkozások exportlehetőségeinek felkutatásához a közép-európai régióban – 
különösen Ausztria, Horvátország, Lengyelország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, 
Ukrajna, Csehország és Magyarország területén.  

Ez utóbbi tevékenység magába foglalja a külföldön történő beruházási lehetőségei 
bővítésének elősegítését, új üzleti lehetőségek felkutatását a hazai vállalkozások számára 
Közép-Európában, a magyar kis- és középvállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak 
külföldi piacokon való versenyképességének és a külföldi piacokra történő kijutásának 
támogatását, külpiaci értékesítésének elősegítését, valamint részarányának növelését a magyar 
exportban. 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium a külgazdasági fejlesztési célelőirányzatban 
megfogalmazott célok elérése érdekében, a 163/2018. (IX.10.) Korm. rendeletben 
meghatározott közfeladatok ellátása céljából a célelőirányzat terhére 2019-ben 
közszolgáltatási szerződést kötött a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 
Nonprofit Kft.-vel (továbbiakban: CED Nkft.). A jogcímcsoport 2019. évi előirányzata a 
közszolgáltatási szerződés fedezetét biztosította. 

A CED Nkft. a szerződésekben rögzített közfeladatokat és projekteket az elvárt 
követelményeknek megfelelően megvalósította, így az előirányzaton rendelkezésre álló forrás 
felhasználása szakmai és gazdasági szempontból is megfelelő volt. 

A célelőirányzat eredeti előirányzata 1 490,7 millió forint volt, melyből  a CED Nkft.-vel 
kötött közszolgáltatási szerződésben meghatározott közfeladatok ellátása teljesült. A 
jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 1 490,7 1 490,7 1 490,7 1 490,7 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 1 490,7 1 490,7 1 490,7 1 490,7 – 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 1 490,7 0,0 1 490,7 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 490,7 0,0 1 490,7 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 1 485,5 1 485,5 0,0 

− egyéb  5,2 5,2 0,0 
Összes kifizetés 1 490,7 1 490,7 0,0 

 

07. cím 01. alcím 06. jogcímcsoport Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá 
tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása 

 

Az előirányzat egyrészt a minisztérium, illetve az irányítása alá tartozó intézmények szakmai 
programjainak támogatását szolgálta. Az előirányzat támogatási projektek, illetve visszterhes 
szerződések kiadásainak fedezetére egyaránt fedezetet nyújtott.  

A jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzata 247,0 millió forintban került meghatározásra, 
melyet megnövelt a Korm. határozatok alapján biztosított 3 320,0 millió forint, - melynek 
jelentős hányada az ITU Telecom World 2019” világkonferencia költségeire biztosított forrás 
- valamint a 2018. évi maradvány (549,5 millió forint) valamint a bevétel (78,5 millió forint) 
előirányzatosítása. A módosított előirányzat összege 3 604,2 millió forint, a jogcímcsoporton 
1,2 millió forint összegű költségvetési maradvány keletkezett, mely kötelezettségvállalással 
terhelt. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 074,2 247,0 247,0 3 604,2 3 603,0 335,4% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 70,0 70,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 495,1 0,0 0,0 78,5 78,5 
 

15,9 
% 

100,0 
% 

Támogatás 883,7 247,0 247,0 2 976,2 2 976,2 
 

336,8 
% 

100,0 
% 

Költségvetési maradvány 245,0 – – 549,5 549,5 224,3% 100,0% 

 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 247,0 0,0 247,0 70,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 3 320,0 0,0 3 320,0 135,9 

− 1016/2019. (I.28.) Korm. határozat alapján 
a Rendkívüli Kormányzati Intézkedések 
terhére az ITU Telecom World 2019” 
világkonferencia költségeire 

462,5   462,5 72,4 

− 1104/2019. (III.8). Korm. határozat 
alapján Rendkívüli Kormányzati 
Intézkedések terhére a miniszterelnöki 
megbízott tevékenységének 
finanszírozására  

130,0   130,0   

− 1263/2019. (V. 7.) Korm. határozat 
alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alap terhére az ITU Telecom World 
2019” világkonferencia költségeire 

783,0   783,0   

− 1432/2019.(VII.26.) Korm.határozat 
alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alap terhére az ITU Telecom World 
2019” világkonferencia költségeire, a 
hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon 
megvalósított beruházásainak fedezetére 

1 269,5   1 269,5 63,5 

− 1602/2019. (X.16.) Korm. határozat 
alapján a Bethlen Gábor Alap terhére a 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
programra 

300,0   300,0 

  

− 1668/2019.(X.28.) Korm. határozat 
alapján a Központi Maradványelszámolási 
Alap terhére a csíkszeredai Csángó Ház és 
Kollégium létrehozására, a határon túli 
magyar közösségek támogatására 

375,0   375,0 

  

Irányítószervi hatáskör 37,2 628,0 -590,8 -205,9 
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− Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM 
Központi igazgatása címre 4. Kína-KKE 
Kulturális és Kreatív Fórumra 

-30,0   -30,0 -5,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM 
Központi igazgatása és a Külképviseletek 
igazgatása cím részére az ITU Telecom 
World 2019” világkonferencia költségeire 

-1 634,0   -1 634,0 -135,9 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás 
Külképviseletek igazgatása címre 
Düsseldorfi Magyar Napok költségeire, 
Koppenhágai Magyar bor- és 
élelmiszeripar népszerűsítésére (Bangkok, 
Koppenhága, Brassó, Berlin), Izraeli 
Gastro hét kiadásaira, Kárpátaljai viharkár 
enyhítésére, Toronto Hungarofest 
támogatására, repülőjegy költségeire, ITU 
V4 stand költségeire (Pozsony), 

-55,1   -55,1 -3,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás A Magyar 
Foundation of North America támogatása 
sorról az egyes szakmai diplomáciai 
feladatok megvalósításának 
finanszírozására 

150,0   150,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás 
Külképviseletek igazgatása címre Észak-
amerikai diplomáciai kapcsolatok 
elősegítésére 

-150,0   -150,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
Központi igazgatása címre a Bécsi 
Magyar Gimnázium létesítés 
igényfelmérése, 23. Diplomata Foci Kupa 
megrendezésének költségeire, Magyar-
Német Fórumra, Magyar-Lengyel Civil 
Együttműködési Programra, Frankofón 
gálavacsora költségeire, Nagy háború 
központi emlékhely tervezési költségeire 

-49,6   -49,6 -2,9 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Külképviseletek igazgatás cím terhére a 
Magyar-japán kulturális központ 
létrehozására, "Győztesek versenye" 
projektre, Magyar-Német Fórum 
költségeire 

7,2   7,2   

 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
Központi igazgatása cím terhére a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezet és a Monte-
Videó Kft. támogatására 

6,4   6,4   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti 
általános tartalék, a KKM Központi 
igazgatása és a Külképviseletek igazgatása 
terhére a KKM Oktatási és Rekreációs 
Kft-vel kötendő támogatási szerződés 
fedezetére 

801,0   801,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, 
önkéntes hozzájárulások sor terhére 
jeruzsálemi külgazdasági iroda 
megnyitásához kapcsolódóan 

30,0   30,0 2,5 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti 
általános tartalék sor terhére a Kárpát 
Expo fedezetére 

25,0   25,0 5,0 
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− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti 
általános tartalék sor terhére a szakmai 
feladatok keretének kiegészítésére, a 
Csángó működési keret kiegészítésére 

47,7   47,7   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
Központi igazgatása címről a 1244/2019. 
(VI.30) Korm.hat 11. pontja szerint  

239,3   239,3   

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
Központi igazgatása és a Külképviseletek 
igazgatása címek javára a Beregszászi 
Művelődési Ház felújítására 

-9,5   -9,5   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Külképviseletek igazgatása címről a 
Külügyi intézet részére a ICPS 
kutatóintézet együttműködésének 
forrására 

13,0   13,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
Központi igazgatása címre az ITU 
konferenciához tartozó a Készenléti 
Rendőrséggel kötendő és a V4 stand 
felállítására vonatkozó megállapodások 
megkötéséhez szükséges fedezet 
biztosítására 

-25,0   -25,0   

− KKM-EMMI megállapodás alapján ELTE 
Konfuciusz Intézet közreműködésével 
megvalósuló kínai-magyar középszótár 
befejezésének költségeire  

-20,0   -20,0 -10,0 

− KKM-MEH megállapodás alapján az 
ukrán gyermekek üdültetésére -25,0   -25,0   

− KK-KKMSZ "Győztesek versenye" 
projekt megvalósítására 1,2   1,2   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti 
általános tartalék terhére a Kárpát Expo 
fedezetére, és a szakmai keret 
kiegészítésére 

45,0   45,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás 
Külképviseletek igazgatása címre ITU 
többletköltség biztosítására  

-2,6   -2,6   

− ME-KKM megállapodás alapján a 
Csángó-magyar együttműködés 
költségeire 

56,0   56,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti 
általános tartalék sorról a "Czibor 
Emlékév" fedezetére 

30,0   30,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Külképviseletek igazgatása cím javára a 
„Magyarország és Erdély” című 
könyvsorozat kiadási költségeinek 
finanszírozása 

-21,8   -21,8   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
Központi igazgatása címre a DOMPES 
diákotthon fűtés/hűtés korszerűsítésére 

-6,7   -6,7   

− KKM-EMMI megállapodás alapján a 
sziámi ikrek szétválasztására -10,0   -10,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás az Európai 
Uniós befizetések sor terhére a Biskeki 
Nagykövetségének megnyitásának 

14,9   14,9   
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költségeire 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Külképviseletek igazgatása cím terhére a 
vidékfejlesztés organikus mezőgazdaság 
fejlesztésével a szegénységtől sújtott 
területeken a Georgiai Ortodox Egyház 
közreműködésével” elnevezésű projekt 
támogatására 

16,0   16,0   

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Külképviseletek igazgatása cím részére a 
Magyarország Gdański Főkonzulátus 
megnyitásához szükséges feladatok 
finanszírozására  

-34,2   -34,2 -34,2 

− Kiemelt előirányzatok közötti 
átcsoportosítás 

0,0   0,0 -22,4 

− Bevétel előirányzatosítása 78,5 78,5 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 549,5 549,5 0,0 0,0 
2018. évi módosított előirányzat 3 604,2 628,0 2 976,2 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi C. törvény szerinti előirányzat 247,0 0,0 247,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra 2 018,5   2 018,5 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -55,0   -55,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 1 393,7 628,0 765,7 
2019. évi módosított előirányzat 3 604,2 628,0 2 976,2 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  833,3 833,3 0,0 

− más fejezet intézménye 471,4 471,4 0,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 20,0 20,0 0,0 

− alapítvány 693,3 387,4 305,9 

− közalapítvány 10,5 0,0 10,5 

− nonprofit társaság 636,0 40,0 596,0 

− gazdasági társaság 25,0 25,0 0,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 14,5 9,5 5,0 

− egyéb  899,0 899,0 0,0 
Összes kifizetés 3 603,0 2 685,6 917,4 
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07. cím 01. alcím 08. jogcímcsoport Kormányfői protokoll 

 

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Statútum) 9. § (3) a) pontja értelmében a miniszterelnök kabinetfőnöke az 
általános politikai koordinációért való felelőssége keretében ellátja a miniszterelnök 
személye körüli feladatokat, e tekintetben ellátja a miniszterelnök és a Kormány körüli 
állami protokoll teendőket, felel a miniszterelnök külföldre történő kiutazásaival kapcsolatos 
feladatok ellátásáért, a nemzetközi állami rendezvények szervezéséért és lebonyolításáért, 
valamint az általa vezetett minisztérium protokoll tevékenységéért. 

A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a 
diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért. 

A fenti feladatok fedezetét biztosító 2019. évi előirányzatot a Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 
1. melléklete szerint a XI. Miniszterelnökség fejezet 30. cím 01. alcím 01. alcímcsoport 
„Kormányfői protokoll” című fejezeti kezelésű előirányzata tartalmazza. A költségvetési 
törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kormányfői protokollal 
kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a KKM és a Miniszterelnökség fejezeti hatáskörű 
előirányzat-átcsoportosításról intézkedett. 

A Kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátására 456,1 millió forint módosított 
előirányzat állt a Külgazdasági és Külügyminisztérium rendelkezésére, amely magában 
foglalja a 2018. évről áthúzódó maradvány összegét (91,3 millió forint).  

A 2019. évben a kormányfői protokoll kereten 44 beutazó és 48 kiutazó delegáció programját 
kellett biztosítani. A belföldi rendezvények között szerepel a Cseh Köztársaság 
Miniszterelnökének, a Török Köztársaság Miniszterelnökének, az Oroszországi Föderáció 
Elnöknek, a Németországi Szövetség Köztársaság Kancellárjának látogatása, a kiutazások 
pedig a Brüsszelben, Pozsonyban, Prágában, Varsóban, Rómában, Moszkvában és a Kínai 
Népköztársaságban. 

Az 456,1 millió forint 2019. december 31-ig pénzügyileg teljesült, 2019. évi maradvány nem 
keletkezett. 

 

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 491,6 0,0 0,0 456,1 456,1 92,8% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 61,1 0,0 0,0 61,5 61,5 100,7% 100,0% 

Bevétel 0,0 
 

0,0 0,0 329,4 329,4 173,5% 100,0% 
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Támogatás 393,0 0,0 0,0 35,4 35,4 9,0% 100,0% 

Költségvetési maradvány 189,9 – – 91,3 91,3 48,1% 100,0% 

  

       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 456,1 420,7 35,4 61,5 

− ME-KKM megállapodás 215,4 0,0 215,4 33,4 

− HM-KKM megállapodás -180,0 0,0 -180,0 -8,0 

− Kiemelt előirányzatok közötti rendezés 0,0 0,0 0,0 4,1 

− Bevétel előirányzatosítása 329,4 329,4 0,0 32,0 

− Maradvány előirányzatosítása 91,3 91,3 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 456,1 420,7 35,4 61,5 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− más fejezet intézményének     0,0 

  = meghatározott feladatra -180,0   -180,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 636,1 420,7 215,4 
2019. évi módosított előirányzat 456,1 420,7 35,4 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  91,4 91,4 0,0 

− más fejezet intézménye 85,0 85,0 0,0 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzata 73,0 73,0 0,0 

− gazdasági társaság 202,3 202,3 0,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 0,7 0,7 0,0 

− egyéb  3,7 3,7 0,0 
Összes kifizetés 456,1 456,1 0,0 

 

07. cím 01. alcím 15. jogcímcsoport Kulturális diplomáciai projektek támogatása 

 

A Statútumban, illetve a kulturális és tudománydiplomáciai feladatok ellátásáról szóló 
241/2016. (VIII.16.) Korm. rendeletben felsorolt feladatok végrehajtásaként a fejezeti 
kezelésű előirányzat nyújtott fedezetet a magyar kultúra, oktatás és tudomány eredményeinek, 
a magyarság kulturális értékeinek népszerűsítésére a külföldi közönség körében, 
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Magyarország külpolitikai és külgazdasági érdekei mentén. A kulturális és 
tudománydiplomáciai projektek a külképviseletek, illetve a külföldi magyar intézetek 
közreműködésével valósultak meg. Ezen felül az előirányzat biztosított forrást a külföldön és 
Magyarországon megrendezett nemzetközi kulturális és tudományos eseményekhez 
kapcsolódó programok támogatására, támogatási szerződések keretében. Az előirányzatból 
valósultak meg a KKM Bánffy Miklós Szakkönyvtár könyv- és folyóirat beszerzései is. 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 291,3 millió forintra módosult, melyből 248,5 millió 
forint kifizetése történt meg.  

A 2019. évi maradvány 42,8 millió forint, melyből 2,0 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 147,7 400,0 400,0 291,3 248,5 168,2% 85,3% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 150,0 150,0 40,8 0,0 – 0,0% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 16,0 16,0 – 100,0% 

Támogatás 115,3 400,0 400,0 215,1 215,1 186,6% 100,0% 

Költségvetési maradvány 92,6 – – 60,2 60,2 65,0% 100,0% 

 

       millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0 0,0 400,0 150,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -108,7 76,2 -184,9 -109,2 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása címre Bánffy Miklós Szakkönyvtár 
könyvtári állományának fejlesztéséhez szükséges 
forrás biztosítása érdekében. 

-12,0 0,0 -12,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása címre kulturális- és 
tudománydiplomáciai szakmai programok 
megvalósítására. 

-137,2 0,0 -137,2 -49,8 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása címre  a Kodály Központban 
megrendezésre kerülő koncert megszervezésének 
költségeire. 

-1,6 0,0 -1,6 -1,6 
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− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása címre a belföldön megvalósítandó 
projekt fedezetének biztosítására. 

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

− Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása címre ZEMA porcelán ékszerkollekció 
kiállításának költségeire, Moszkvai, New York-i, 
zágrábi és ljubljanai kulturális projektek, 
Kárpátalja ezer arca programsorozat (Róma) 
finanszírozására  

-13,6 0,0 -13,6 -12,4 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás Fejezeti általános 
tartalék sorra. -9,6 0,0 -9,6 -9,6 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára 

-1,9 0,0 -1,9 -1,9 

− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás       -24,9 

− Bevétel előirányzatosítása 16,0 16,0 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 60,2 60,2 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 291,3 76,2 215,1 40,8 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 400,0 0,0 400,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -173,4   -173,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 64,7 76,2 -11,5 
2019. évi módosított előirányzat 291,3 76,2 215,1 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény 4,1 4,1 0,0 

− alapítvány 34,3 34,1 0,2 

− gazdasági társaság 8,5 8,5 0,0 

− önkormányzat/vagy intézménye 196,2 196,2 0,0 

− elkülönített állami pénzalap 3,0 3,0 0,0 

− egyéb  2,4 2,4 0,0 
Összes kifizetés 248,5 248,3 0,2 

 

07. cím 01. alcím 16. jogcímcsoport Állami protokoll támogatása 

 

A Statútum 141. § (2) bekezdés h) pontja alapján a külgazdasági és külügyminiszter felel a 
diplomáciai protokollért, valamint a külföldi államfők és kormányfők fogadásáért. 

Az előirányzat célja, hogy a protokollfeladatok a lehető legmagasabb színvonalon, 
ugyanakkor a rendelkezésre álló költségvetési források minél takarékosabb felhasználásával 
kerüljenek végrehajtásra. 
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A jogcímcsoport 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 250,0 millió forint volt, melyet 
66,3 millió forinttal megnövelt a 2018. évi maradvány előirányzatosítása, valamint 165,7 
millió forinttal csökkentett a fejezeten belüli átcsoportosítás. A módosított előirányzat összege 
150,6 millió forint, ami 91,3 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton 13,1 millió 
forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány keletkezett. 

 

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 253,3 250,0 250,0 150,6 137,5 54,3% 91,3% 

  ebből: személyi juttatás 58,9 138,6 138,6 28,1 15,0 25,5% 53,4% 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 206,2 250,0 250,0 84,3 84,3 40,9% 100,0% 

Költségvetési maradvány 113,4 – – 66,3 66,3 58,5% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 250,0 0,0 250,0 138,6 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -99,4 66,3 -165,7 -110,5 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre protokoll feladatok 
finanszírozására 

-120,7 0,0 -120,7 -51,2 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása címre protokoll feladatok 
finanszírozására 

-45,0 0,0 -45,0 -19,2 

− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -40,1 

− Maradvány előirányzatosítása 66,3 66,3 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 150,6 66,3 84,3 28,1 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 250,0 0,0 250,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -165,7   -165,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 66,3 66,3 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 150,6 66,3 84,3 
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Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény  50,0 50,0 0,0 

− nonprofit társaság 0,9 0,9 0,0 

− gazdasági társaság 85,4 85,4 0,0 

− egyéb  1,2 1,2 0,0 
Összes kifizetés 137,5 137,5 0,0 

 

07. cím 01. alcím 18. jogcímcsoport A Magyar Foundation of North America támogatása 

 

Az előirányzat célja volt a „Magyar Foundation of North America” non-profit szervezet 
célkitűzéseiben meghatározott magyar-amerikai kapcsolatok erősítése, a magyar kultúra és 
kulturális értékek Észak-Amerikában történő népszerűsítésének támogatása. A feladattal 
kapcsolatban 2019. évben új szerződés nem került megkötésre, év közben a jogcímcsoporton 
lévő előirányzat átcsoportosításra került fejezeten belül feladatazonos célra. 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 612,4 millió forint volt, melyet a 
fejezeten belüli átcsoportosítás 612,4 millió forinttal csökkentett, így a módosított előirányzat 
összege 100 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem 
keletkezett. 

 

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 827,6 612,4 612,4 0,0 0,0 0,0% – 

  ebből:  személyi 
juttatás 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,1 612,4 612,4 0,0 0,0 0,0% – 

Költségvetési 
maradvány 

827,5 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 612,4 0,0 612,4 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Irányítószervi hatáskör -612,4 0,0 -612,4 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása címre Észak-amerikai diplomáciai 
kapcsolatok elősegítésére. 

-462,4 0,0 -462,4 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás az egyes szakmai 
diplomáciai feladatok megvalósítása érdekében a 
KKM felügyelete alá tartozó szervezetek és 
szakmai programok támogatása sorra 

-150,0 0,0 -150,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 612,4   612,4 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -462,4   -462,4 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb -150,0   -150,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

07. cím 01. alcím 19. jogcímcsoport Űrtevékenységgel kapcsolatos feladatok 

 

A 2019. évben rendelkezésre álló előirányzat lehetővé tette, hogy 2019-ben megduplázzuk az 
Európai Űrügynökségbe irányuló magyar befizetések összegét, lehetőséget biztosítva ezzel a 
magyar űrszektor vállalatai és kutatóhelyei számára az európai űrprogramokban való sokkal 
szélesebb körű részvételre. Az  EU, ENSZ és ESA szakértői munkacsoportjaiban való 
képviselet újjászervezésre került, melynek következtében a magyar képviselet az űrkutatás 
területén a legjelentősebb multilaterális intézményekben biztosított. 

2019. november 28-án az ESA 19+ miniszteri tanácsülésén történt bejelentés alapján további 
programokra iratkozunk fel (Science and Exploration domain (E3P Period 2, 2020-2022): 14 
M€ ; Space Safety domain (Space Safetry Programme 2020-2022): 8 M€ ; Earth Observation 
Domain: 14 M€ ; Telecommunication domain: 16 M€ ; Navigation domain (NAVISP, 2020-
2022): 3 M€ ; Technology domain (GSTP, 2020-2022): 6 M€ ; Complementary contributions: 
8 M€), mely bővítésekkel, több mint kétszeresére emeltük Magyarország ESA költségvetését.  

A megnövelt költségvetési keret megteremtette a magyar-orosz űrkutatási együttműködés 
kereteiben zajló projektek folytatásának lehetőségét, továbbá biztosította Magyarország 
nemzetközi szervezetekben való képviseletét is. A fenti intézkedésekkel, valamint az egyre 
növekvő bilaterális űrkutatási együttműködési hálózattal komoly tudományos és ipari 
fejlesztéseket teszünk lehetővé, amely biztosítja Magyarország versenyképességét ebben a 21. 
században vezető szerepre törő, gazdasági és biztonságpolitikai szempontból is egyre 
jelentősebb szektorban. 
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Bilaterális eredmények:  

2019. október 6-án űrkutatási együttműködési megállapodás került megkötésre a Brazil 
Köztársaság Tudományos, Technológiai és Innovációs Minisztériumával valamint 2019. 
november 7-én a Török Köztársaság Ipari és Technológiai Minisztériumával a magyar- 
török stratégiai tanácsülés margóján. Fontos előre lepések születtek a magyar- orosz 
relációban is.  2019. december 13-án Szijjártó Péter miniszter úr és Dmitry Rogozin a 
ROSCOSMOS főigazgatója megállapodtak a világűr békés célú felhasználása területén 
folytatott együttműködés szorosabbra fűzéséről, a találkozó során számos nagy volumenű 
közös projekt előkészítéséről született elvi politikai döntés.  Magyar vállalatok és 
kutatóhelyek részt vesznek az ESA és a NASA induló kulcsfontosságú Holdprogramjaiban 
(Lunar Pathfinder kommunikációs szolgáltatás; Lunar Gateway Holdkörüli űrállomás 
(NASA; ESA; ROSCOSMOS) sugárzásvédelme; NASA ORION misszió dozimetriai 
mérése).  

Nemzetközi és hazai megjelenések: 

A rendelkezésre álló keret lehetővé tette a nemzetközi és hazai konferenciákon és 
rendezvényeken való megjelenést is. 2019. szeptember 9-12. között az ITU budapesti 
konferenciáján sikerült együtt bemutatni a V4 országok tevékenységét az űrhírközlés, 
űrtávközlés és műsorszórás területén. 2019. november 5-én a Magyar Tudomány Ünnepe 
alkalmából berlini nagykövetségen a magyar űrtevékenységről előadás került megtartásra. 
Lehetőség nyílt a Magyar Asztronautikai Társaság szerkesztésében kiadott, a hazai űrszektor 
legfontosabb szereplőit összefoglaló kiadvány, a 2019-es Hazai Űrkörkép megjelenésére. 

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 3 832,7 millió forint volt, mely 
100,0 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem 
keletkezett. 

 

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 2 590,0 2 230,7 2 230,7 3 832,7 3 832,7 171,8% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 9,6 0,0 0,0 2,8 2,8 – 100,0% 

Támogatás 2 592,2 2 230,7 2 230,7 3 818,1 3 818,1 171,2% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0 – – 11,8 11,8 – 100,0% 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 230,7 0,0 2 230,7 0,0 
Módosítások jogcímenként         
Kormány hatáskör 2 321,6 0,0 2 321,6 139,0 

− 

1343/2019. (VI. 11.) Korm. határozat alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap terhére az 
Európai Űrügynökség opcionális projektjeire 
történő befizetések teljesítésére, az orosz-magyar 
űregyüttműködés keretében megvalósuló projektek 
költségeire, valamint a célokhoz kapcsolódó 
megbízási díjak, szakértők költségei, utazási 
költségek és bankköltségek fedezetére  

1 265,0 0,0 1 265,0 39,0 

− 

1668/2019.(X.28.) Korm. határozat alapján az 
Országvédelmi Alap terhére a „V4 Space 
Cooperation” elnevezésű, a V4 országokkal való 
közös űrkutatási projektek megvalósításához és a 
Lunar Pathfinder programhoz szükséges 
költségekre, valamint ezen célokhoz kapcsolódó 
megbízási díjak, szakértők költségei, utazási 
költségek és bankköltségek fedezetét  

1 056,6 0,0 1 056,6 100,0 

Irányítószervi hatáskör -719,6 14,6 -734,2 -139,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre utazási és egyéb költségek 
finanszírozására 

-38,5 0,0 -38,5 -17,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre Dark Cube Conusulting Kft-vel 
kötött szerződés fedezetére 

-6,4 0,0 -6,4 -4,0 

− KKM - MTA űrkutatási megállapodás SIRIUS C. 
HU 

-10,2 0,0 -10,2 -4,0 

− 
KKM-EMMI-ELTE megállapodás alapján a 
Trabant orosz-magyar űrmisszió projekt 
finanszírozására 

-537,8 0,0 -537,8 -23,1 

− KKM-ELKH-EK megállapodás végrehajtása  -108,6 0,0 -108,6 0,0 

− 
KKM-ELKT-Wigner Fizikai Kutatóközpont 
közötti megállapodás végrehajtása -9,5 0,0 -9,5 0,0 

− KKM-ITM-DE megállapodás végrehajtása -3,0 0,0 -3,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára 

-20,2 0,0 -20,2 0,0 

− Kiemelt előirányzatok közötti rendezés 0,0 0,0 0,0 -90,9 

− Bevétel előirányzatosítása 2,8 2,8 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 11,8 11,8 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 3 832,7 14,6 3 818,1 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 2 230,7 0,0 2 230,7 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -44,9   -44,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 
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− Egyéb 1 646,9 14,6 1 632,3 
2019. évi módosított előirányzat 3 832,7 14,6 3 818,1 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 14,0 14,0 0,0 

− gazdasági társaság 50,0 39,6 10,4 

− egyéb  3 768,7 3 768,7 0,0 
Összes kifizetés 3 832,7 3 822,3 10,4 

 

07. cím 01. alcím 20. jogcímcsoport Budapesti Víz világtalálkozó megrendezése 

 

A 2013. és 2016. évi nagy sikerű Budapesti Víz Világtalálkozókat követően hazánkban 2019-
ben ismét megrendezésre került a konferencia és társeseményeként a hazai vízipari tudást 
bemutató szakkiállítás. Mindkét Világtalálkozónak köszönhetően a vízgazdálkodással 
foglalkozó magyar vállalkozások exportlehetőségeinek mértéke jelentősen növekedett.  

A Budapesti Víz Világtalálkozó 2019 kiemelt célja volt a hazai vízügyi képességek 
nemzetközi pozícionálása, ezáltal új exportlehetőségek megnyitása. A konferencián emellett 
hangsúlyos szerepet kapott a vízügyi projektfinanszírozási lehetőségek bemutatása és a vízzel 
kapcsolatos kihívásokra adandó válaszok keresése. Eddigi eredményeinkre építve a 
Világtalálkozó hagyományos megszervezésével tovább kívántuk fokozni a magyar 
szerepvállalást a nemzetközi vízpolitika alakításában, amely hatékonyan támogatja vízipari 
export-törekvéseinket is. 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti kiadási előirányzata 500,0 millió forint volt, melynek 
összege 100 %-ban átcsoportosításra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem 
keletkezett.  

 

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 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 – – 

  ebből: személyi juttatás 0,0 220,0 220,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0 – – 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 220,0 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -500,0 0,0 -500,0 -220,0 
- Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 

igazgatása cím részére a Budapesti Víz 
Világtalálkozó költségeire 

-475,0 0,0 -475,0 -220,0 

- KKM-BM-ORFK Víz Világtalálkozó biztonsági 
költségeinek átadása 

-25,0 0,0 -25,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -475,0   -475,0 

− más fejezet intézményének     0,0 

  = meghatározott feladatra -25,0   -25,0 

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

 

07. cím 01. alcím 21. jogcímcsoport Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás 

 

Az előirányzat fedezetet biztosított vissza nem térítendő támogatás útján azon hazai 
vállalkozások támogatáshoz, amelyek a Nyugat-Balkán térségében tőkebefektetéseket 
kívántak végrehajtani. A támogatás a KKM a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével kiírásra került pályázat 
útján vált elérhetővé a vállalkozások számára. A támogatás az energetika, a feldolgozóipar, a 
környezetvédelem, a hulladékgazdálkodás, a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, a 
vízgazdálkodás és szennyvízkezelés, továbbá infrastrukturális fejlesztések területén 
használható fel.  

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 3 646,9 millió forint volt, mely 
100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem 
keletkezett. 

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. 
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millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 3 646,9 3 646,9 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 3 646,9 3 646,9 – 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 150,0 0,0 150,0 3,0 

− 

1432/2019.(VII.26.) Korm.határozat alapján a 
Központi Maradványelszámolási alap terhére a 
hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon 
megvalósított beruházásaihoz forrás biztosítása 

150,0 0,0 150,0 3,0 

Irányítószervi hatáskör 3 496,9 0,0 3 496,9 -3,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött 
segélyhitelezés sorról a hazai vállalkozások 
Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz 
nyújtott vissza nem térítendő támogatásra és 
kedvezményes hitelkonstrukcióra 

3 500,0 0,0 3 500,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása cím részére  -3,0 0,0 -3,0 -3,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára 

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

2019. évi módosított előirányzat 3 646,9 0,0 3 646,9 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -3,0   -3,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 3 649,9   3 649,9 
2019. évi módosított előirányzat 3 646,9 0,0 3 646,9 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 3 646,1 760,0 2 886,1 

− egyéb  0,8 0,8 0,0 
Összes kifizetés 3 646,9 760,8 2 886,1 
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07. cím 01. alcím 22. jogcímcsoport MFK NKft. működési támogatása 

 

Az előirányzat fedezetet biztosított a közvetlen közösségi források felhasználása 
összehangolása hatékony rendszerének az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. 
általi kidolgozásához és működtetéséhez, a közvetlen közösségi források kárpát-medencei 
szintű elnyerésének elősegítése érdekében információs, koordinációs, operatív és irányítási 
feladatok ellátásához. 

Az előirányzat fedezetet nyújtott továbbá az MFK NKft. feladatainak ellátásával 
összefüggésben keletkezett éves működési és fejlesztési kiadások finanszírozásához, valamint 
az egyes szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadások finanszírozására. 

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 216,0 millió forint volt, mely 
100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem 
keletkezett. 

 

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 0,0 150,0 150,0 216,0 216,0 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 149,5 
 

150,0 150,0 216,0 216,0 144,5% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

215,9 
 

– – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 66,0 0,0 66,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános 
tartalék sorról az ELENA PONT HUNGARY 
projekthez kapcsolódó 2019. évi feladatok 
megvalósítására  

66,0 0,0 66,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 216,0 0,0 216,0 0,0 
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Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 150,0 0,0 150,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 66,0   66,0 
2019. évi módosított előirányzat 216,0 0,0 216,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 215,5 215,5 0,0 

− egyéb  0,5 0,5 0,0 
Összes kifizetés 216,0 216,0 0,0 

 

07. cím 01. alcím 23. jogcímcsoport A magyar-szerb kétoldalú gazdasági és technikai 
segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó támogatási eszköz 

 

Az előirányzat fedezetet biztosított a Magyarország és a Szerb Köztársaság között 2018. 
február 9-én lezajlott kormányzati csúcs alkalmával aláírt és nemzetközi szerződésként a 
Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és technikai 
együttműködési megállapodás kihirdetéséről szóló 40/2018. (III. 13.) Korm. rendelet útján 
kihirdetett kétoldalú gazdasági és technikai együttműködési megállapodás végrehajtása 
érdekében létrehozott támogatási program megvalósításához. 

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 1 610,6 millió forint volt, mely 
100,0 %-ban felhasználásra került. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem 
keletkezett. 

 

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 1 610,6 1 610,6 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 1 610,6 1 610,6 – 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 0,0 0,0 – – 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 1 610,6 0,0 1 610,6 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött 
segélyhitelezés sorról  

1 610,6 0,0 1 610,6 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 1 610,6 0,0 1 610,6 0,0 

 

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

− Egyéb 1 610,6   1 610,6 
2019. évi módosított előirányzat 1 610,6 0,0 1 610,6 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 1 607,7 121,0 1 486,7 

− egyéb  2,9 2,9 0,0 
Összes kifizetés 1 610,6 123,9 1 486,7 

 

07. cím 01. alcím 33. jogcímcsoport Stipendium Hungaricum 

 

A Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII.26.) Korm. rendelet, valamint a Statútum 
2019. június 14-én hatályba lépett módosulásainak köszönhetően a Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogrammal összefüggő feladat és hatáskör gyakorlója a külpolitikáért felelős 
miniszter.  

A Stipendium Hungaricum (továbbiakban: SH) programot a 285/2013. (VII. 26.) Korm. 
rendelet szabályozza. 

A 2019. évben a feladat átvételével összefüggésben az Innovációs és Technológiai 
Minisztériumtól 784,8 millió forint támogatási előirányzat került átvételre. Az előirányzat a 
feladattal kapcsolatos 2019. évben még hátralévő feladatainak fedezetéül szolgált.  

Jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, a módosított előirányzat az 
évközi változások következtében 350,9 millió forintra változott, melynek kifizetése 
megtörtént, így a jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 350,9 350,9 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 350,9 350,9 – 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 290,9 0,0 290,9 290,9 
 

Irányítószervi hatáskör 60,0 0,0 60,0 -290,9 
 

− 
ITM-KKM megállapodás Stipendium Hungaricum 
ösztöndíjprogram 

784,8 0,0 784,8 356,2 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím javára a program költségeinek 
finanszírozására  

-647,3 0,0 -647,3 -446,8 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím javára a Nemzetközi Alumni 
Hálózat költségeire 

-77,5 0,0 -77,5 -77,5 

− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -122,8 
2019. évi módosított előirányzat 350,9 0,0 350,9 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -724,8   -724,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 1 075,7   1 075,7 
2019. évi módosított előirányzat 350,9 0,0 350,9 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány 350,9   350,9 
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Összes kifizetés 350,9 0,0 350,9 

 

07. cím 01. alcím 34. jogcímcsoport HIPA NZrt. működési támogatása 

 

A HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
feladatainak meghatározásáról szóló 201/2019. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. § alapján a Nemzeti Befektetési Ügynökség 2019. augusztus 31. napjával jogutód 
nélkül megszűnt. Feladatait 2019. szeptember 1-től a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség 
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: HIPA Nonprofit Zrt.) látja 
el a Rendeletben meghatározott feltételek szerint. 
 

Az előirányzat célja a HIPA NZrt. feladatainak ellátásával összefüggésben keletkezett éves 
működési és fejlesztési kiadások finanszírozásához, valamint a társaság lebonyolító szervi 
feladatainak és egyes szakmai feladatoknak az ellátásához szükséges kiadásokhoz szükséges 
fedezet biztosítása. 

Az előirányzat  nagyrészt a „HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság működésének támogatása” című projekt finanszírozása érdekében 
került felhasználásra a 2019. szeptember 12-én megkötött és 2019. december 19-én 
módosított támogatási szerződés keretében. 

A projekt keretében a 2019. november 30-ig felmerült költségek, illetve kiadások kerülhettek 
elszámolásra. A projekt során szakmai programként megrendezésre került a HIPA Nonprofit 
Zrt. részvételével többek között az  Inspiring Hungary (Budapest, 2019. október 1.), Monacói 
üzleti fórum (Monaco, 2019. október 21-22.), OECD IPA Network & Roundtable on 
Invesment and Sustainable Development (Párizs, 2019. október 22-23.), Noerr CEE 
Automotive Conference (München, 2019. november 13.), Ingatlanbefektetési és 
Befektetésösztönzési Fórum (Hamburg, 2019. november 15.), Business Services Survey 2019 
Conference & Award Ceremony (Budapest, 2019. november 28.). 

A projekt keretében megvalósított szakmai programok közül a legjelentősebb mind szakmai 
tartalmát, mind költségigényét tekintve az Inspiring Hungary  nemzetközi gazdasági 
konferencia volt. A sikeres konferencia színvonalas megvalósítása érdekében 
rendezvényszervezési, reprezentációs és üzleti ajándék költségek, továbbá adófizetési 
kötelezettségek összességében 448,6 millió forint tettek ki. 

Jogcímcsoport eredeti kiadási előirányzattal nem rendelkezik, a módosított előirányzat az 
évközi változások következtében 1 210,7 millió forintra változott, mely 100%-ban 
felhasználásra került, így a jogcímcsoporton 2019. évi költségvetési maradvány nem 
keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 0,0 0,0 0,0 1 210,7 1 210,7 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 165,6 165,6 – 100,0% 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 1 045,1 1 045,1 – 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként          

Kormány hatáskör 334,2 0,0 334,2 0,0 

− 

1528/2019. (IX.17.) Korm.határozat alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap terhére a 
befektetésösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági 
konferencia megrendezésének  költségeire 

334,2 0,0 334,2 0,0 

Irányítószervi hatáskör 876,5 165,6 710,9 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános 
tartalék sorról 665,8 0,0 665,8 0,0 

− 
Fejezeten belüli átvezetés a költségvetési szerv 
megszüntetése miatt 45,1 0,0 45,1 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása 165,6 165,6 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 1 210,7 165,6 1 045,1 0,0 

 

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

− Egyéb 1 210,7 165,6 1 045,1 
2019. évi módosított előirányzat 1 210,7 165,6 1 045,1 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− gazdasági társaság 1 207,3 1 207,3 0,0 

− egyéb  3,4 3,4 0,0 
Összes kifizetés 1 210,7 1 210,7 0,0 
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07. cím 02. alcím Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

 

07. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Európai Területi Társulások támogatása 

 

A 2011 óta nyújtott költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi 
kohézió megerősítése, valamint a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti 
együttműködés előmozdítása érdekében működő európai területi társulások (továbbiakban: 
ETT) a törvényeknek való megfelelést segítő és a cél szerinti tevékenységük körében 
felmerült kiadásaikhoz, fejlesztési terveikhez, projektjeik kidolgozásához állami 
szerepvállalás keretében támogatást kapjanak. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti 
elszigetelt területek együttműködéseik révén hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, 
működésük folytonosságát és fejlődésüket a támogatások elősegítsék.  

A költségvetési támogatás lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, 
szakmailag felkészült, területi alapon szerveződő alapvetően fejlesztési célokat szolgáló 
együttműködések valósulhassanak meg. 

A támogatási forrásra vonatkozó egyes jogszabályok az európai területi társulásról szóló 
2014. évi LXXV. törvény, az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK 
rendelete, az európai területi együttműködési csoportosulásról szóló 1082/2006/EK 
rendeletnek a csoportosulások létrehozásának és működésének egyértelművé tétele, 
egyszerűsítése és javítása tekintetében történő módosításáról szóló, 2013. december 17-i 
1302/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelete, az európai területi társulással 
kapcsolatos jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi eljárás részletes szabályairól szóló 485/2018 
(XII. 29.) Korm. rendelet, az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal 
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló a 37/2011. (III. 22.) Korm. 
rendelet. 

Az Európai Unióban jelenleg magyar részvétellel működik a legtöbb ETT, ebből 21-nek a 
székhelye is Magyarországon található. A központi költségvetési forrásból nyújtott működési 
és fejlesztési támogatás hússzoros uniós forráslehívást generál az ETT-k kezelésében. Az 
elnyert projektek gazdaságfejlesztési iránya összeköti a határtérséget: a kulturális és 
turisztikai együttműködések mellett ma már hangsúlyosan jelennek meg az infrastrukturális, 
közösségi közlekedést és innovációs technológiát célzó fejlesztések, a kkv-k segítése, jelentős 
számú új munkahelyet teremtve.  

Projektjeik nagyban hozzájárulnak az általában jóval elmaradottabb határtérség fejlesztéséhez, 
valamint a lakosság helyben tartásához. A határtérségben jelentkező jogi és közigazgatási 
akadályok tekintetében folyamatban lévő akadálymentesítő munkájuk hosszú távon jelenti 
majd a határtérség fizikai és szakmai átjárhatóságának biztosítását. Az ETT-k intézményi 
letéteményesei a határ menti együttműködéseknek, ellátva a kormányzati és a helyi szint 
közötti kapcsolattartást, a kormányzati szakpolitikák helyben történő megvalósítását. Ezen 
feladatok stabil és fenntartható ellátása, hatékonysága a KKM támogató tevékenysége mellett 
biztosított.  
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A Külgazdasági és Külügymisztérium 2019. október 11-én hirdette meg az ETT-k működési 
és fejlesztési pályázatát a 2020-as év vonatkozásában, amelyre 16 szervezet nyújtott be 
pályázatot.  

A KKM által felállított, KKM, BM és ME által delegált képviselőkből álló Bíráló Bizottság 
javaslata alapján a Külgazdasági és Külügyminisztérium Regionális és Határ Menti 
Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes államtitkára döntött a nyertes pályázókról. 

A pályázók fejlettségi szintjüknek megfelelően 2,0 millió forint és 15,0 millió forint közötti 
támogatásban részesültek összesen 149,9 millió forint összegben (1 db 2,0 millió forint, 1 db 
ETT 3,0 millió forint, 1 db 5,0 millió forint, 1 db 6,0 millió forint, 1 db 8,0 millió forint, 1 db 
9,0 millió forint, 1 db 10,0 millió forint, 1 db 11,0 millió forint, 1 db 12,0 millió forint, 1 db 
13,0 millió forint, 4 db 14,0 millió forint, 1 db 14,9 millió forint). Egy pályázó nem részesült 
támogatásban. 

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 196,4 millió forint volt, mely 
100,0 %-ban került felhasználásra. A jogcímcsoporton költségvetési maradvány nem 
keletkezett. 

 

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 238,4 200,0 200,0 196,4 196,4 82,4% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 50,0 50,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 2,0 0,0 0,0 4,5 4,5 225,0% 100,0% 

Támogatás 180,9 200,0 200,0 190,1 190,1 105,1% 100,0% 

Költségvetési maradvány 57,4 – – 1,8 1,8 3,1% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 50,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -3,6 6,3 -9,9 -50,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás KKM Központi 
igazgatása címre többletfeladatok ellátására -9,9 0,0 -9,9 -9,9 

− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -40,1 

− Bevétel előirányzatosítása 4,5 4,5 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 1,8 1,8 0,0 0,0 
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2019. évi módosított előirányzat 196,4 6,3 190,1 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -9,9   -9,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 6,3 6,3 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 196,4 6,3 190,1 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 126,6 121,4 5,2 

− nonprofit társaság 31,5 29,3 2,2 

− gazdasági társaság 36,5 36,5 0,0 

− egyéb  1,8 1,8 0,0 
Összes kifizetés 196,4 189,0 7,4 

 

07. cím 02. alcím 02 jogcímcsoport Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása 

 

A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány feladatainak meghatározásáról szóló 
1995/2017. (XII. 19.) Korm. határozat értelmében a Gül Baba Türbéje ingatlanegyüttes 
üzemeltetését és működtetését a külpolitikáért felelős miniszter a Gül Baba Türbéje 
Örökségvédő Alapítvány útján látja el. Az Alapítvány legfőbb célja a Gül Baba Türbéje 
emlékmű és környezetének kulturális értékként való megóvása, valamint az ezzel kapcsolatos 
közfeladatok ellátása, a Türbe és környezete kiemelkedő értékeinek karbantartása, megóvása, 
használata és üzemeltetése, és a magyar-török kulturális kapcsolatok erősítése. A felsorolt 
feladatok ellátásához a KKM támogatási szerződés keretében biztosított forrást az Alapítvány 
részére.  

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 643,5 millió forint volt, mely 
100%-ban felhasználásra került, költségvetési maradvány nem keletkezett.  

 

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 421,3 696,2 696,2 643,5 643,5 152,7% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 
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Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 421,3 696,2 696,2 643,5 643,5 152,7% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 696,2 0,0 696,2 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -52,7 0,0 -52,7 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára 

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

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása cím részére a Magyarország Biskeki 
Nagykövetségének megnyitásához, valamint a 
Magyarország Gdański Főkonzulátus 
megnyitásához szükséges költségek részbeni 
finanszírozására 

-52,5 0,0 -52,5 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 643,5 0,0 643,5 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 696,2   696,2 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -52,5   -52,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb -0,2   -0,2 
2019. évi módosított előirányzat 643,5 0,0 643,5 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 641,3 624,4 16,9 

− egyéb  2,2 2,2 0,0 
Összes kifizetés 643,5 626,6 16,9 

 

07. cím 02. alcím 03. jogcímcsoport Demokrácia Központ Közalapítvány – Tom Lantos 
Intézet támogatása 

A Kormány a Demokrácia Központ Közalapítvány alapító okiratának módosításáról és a 
Külügyi és Külgazdasági Intézet vagyonkezelésében lévő vagyon további hasznosításával 
kapcsolatos kérdésekről szóló 1603/2016. (XI. 8.) Korm. határozatban foglalt döntése 
értelmében a Demokrácia Központ Közalapítvány és két intézete – a Tom Lantos Intézet és a 
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Külügyi és Külgazdasági Intézet – többek között támogatja a külpolitikával és külgazdasággal 
kapcsolatos döntéshozatalt, hozzájárul a demokratikus berendezkedés földrajzi korlátoktól 
mentes elterjedéséhez, illetve figyelemmel kíséri a demokráciának és az emberi jogoknak a 
nemzetek közössége által elfogadott egyetemes eszméi gyakorlati érvényesülését és 
tiszteletben tartását. Az előirányzatból a KKM támogatási szerződések keretében nyújtott 
költségvetési támogatást a Közalapítvány és a hozzátartozó Intézetek működéséhez, valamint 
a felsorolt feladatok ellátásához.  

A jogcímcsoport 2019. évi módosított kiadási előirányzata 447,0 millió forint volt, mely 
100%-ban felhasználásra került, 2019. évi maradvány nem keletkezett.  

 

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 173,0 365,0 365,0 447,0 447,0 258,4% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 165,0 365,0 365,0 447,0 447,0 270,9% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

8,0 – – 0,0 0,0 0,0% – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 365,0 0,0 365,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 82,0 0,0 82,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános 
tartalékról a Tom Lantos Intézet részére a 
működési költségek finanszírozására 

82,0 0,0 82,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 447,0 0,0 447,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 365,0   365,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 82,0   82,0 
2019. évi módosított előirányzat 447,0 0,0 447,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 

3029



Kedvezményezettek köre és száma       

− közalapítvány 445,7 440,9 4,8 

− egyéb  1,3 1,3 0,0 
Összes kifizetés 447,0 442,2 4,8 

 

07. cím 02. alcím 04. jogcímcsoport Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek 
támogatása 

 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 0,1 millió forint. 2019. évi maradványa nem keletkezett. 

 

Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4,0 0,0 0,0 0,1 0,1 2,5% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

3,9 – – 0,1 0,1 2,6% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat         
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 0,1 0,1 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 0,1 0,1 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 0,1 0,1 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 
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Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  0,1   0,1 
Összes kifizetés 0,1 0,0 0,1 

 

07. cím 02. alcím 05. jogcímcsoport Külföldi magyar emlékek megőrzése 

Az előirányzat nyújtott fedezetet hazánk a világ számos pontján található kulturális és 
történelmi emlékeinek megőrzésére, megújítására. 2019-ben az előirányzatból 27 országban 
26 meglévő magyar emlékhely újult meg és 11 új emlékhely jött létre. Az előirányzat 
felhasználásáról a külképviseletektől beérkezett javaslatok alapján egyedi döntés született, a 
kiválasztott projektek megvalósításához a külképviseletek részére előirányzat-
átcsoportosítással biztosítottunk forrást.  

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 40,0 millió forint, mely az évközi változások 
következtében 0,7 millió forintra változott, mely teljes egészében felhasználásra került. 2019. 
évi maradványa nem keletkezett. 

 

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 13,1 40,0 40,0 0,7 0,7 5,4% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,7 40,0 40,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

13,1 – – 0,7 0,7 5,4% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 40,0 0,0 40,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -39,3 0,7 -40,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása cím részére Püski János emléktábla 
elkészítésére, szmoljani Nagy László Emlékház 
felújítására (Szófia), 

-30,3 0,0 -30,3 0,0 

3031



− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása cím részére a külképviseletei projektek 
megvalósítása érdekében 

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

− Maradvány előirányzatosítása 0,7 0,7 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,7 0,7 0,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 40,0 0,0 40,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -40,0   -40,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 0,7 0,7 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,7 0,7 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 0,6 0,6 0,0 

− egyéb  0,1   0,1 
Összes kifizetés 0,7 0,6 0,1 

 

07. cím 02. alcím 13. jogcímcsoport Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok 
támogatása 

Magyarország Kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló 
gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. A vajdasági program 
Magyarország első határon túli gazdaságfejlesztési programja, ami mintaként szolgál a 
hasonló külhoni programok megvalósításához. 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 2 525,6 millió forint, mely az előző évben megkötött 
támogatási szerződések alapján teljes egészében kifizetésre került a programmal kapcsolatos 
feladatokra. 2019. évi maradványa nem keletkezett. 

 

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 17 097,9 0,0 0,0 2 525,6 2 525,6 14,8% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 59,4 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 
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Támogatás 12 331,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési maradvány 7 233,2 – – 2 525,6 2 525,6 – 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         
Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 
Irányítószervi hatáskör 2 525,6 2 525,6 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 2 525,6 2 525,6 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 2 525,6 2 525,6 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 2 525,6 2 525,6 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 2 525,6 2 525,6 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 2 216,4   2 216,4 

− egyéb  309,2 10,7 298,5 
Összes kifizetés 2 525,6 10,7 2 514,9 

 

07. cím 02. alcím 14. jogcímcsoport Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

 

Az előirányzat célja a kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégiáról szóló 1189/2016. (IV.12.) 
Korm. határozat alapján a kárpátaljai magyarságot érintő gazdaságfejlesztési stratégiával (a 
továbbiakban: Stratégia) és a Stratégia végrehajtásának időszakára készített akciótervben 
foglalt célok megvalósítása. 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 106,7 millió forint, mely az előző évben megkötött 
támogatási szerződések alapján teljes egészében kifizetésre került a programmal kapcsolatos 
feladatokra. 2019. évi maradványa nem keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 4 999,5 0,0 0,0 106,7 106,7 2,2% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Támogatás 4 298,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Költségvetési maradvány 796,5 – – 106,7 106,7 13,4% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 106,7 106,7 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 106,7 106,7 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 106,7 106,7 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 106,7 106,7 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 106,7 106,7 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 53,9   53,9 

− egyéb  52,8 2,3 50,5 
Összes kifizetés 106,7 2,3 104,4 

 

07. cím 02. alcím 15. jogcímcsoport A horvátországi magyarok demokratikus közössége 
vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 0,1 millió forint, mely 100%-ban teljesült, 2019. évi 
maradványa nem keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 510,9 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Támogatás 492,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Költségvetési maradvány 18,4 – – 0,1 0,1 0,5% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 0,1 0,1 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 0,1 0,1 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 0,1 0,1 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 0,1 0,1 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  0,1   0,1 
Összes kifizetés 0,1 0,0 0,1 

 

07. cím 02. alcím 17. jogcímcsoport Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 3,3 millió forint, mely 100%-ban teljesült. 2019. évi 
maradványa nem keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1 534,1 0,0 0,0 3,3 3,3 0,2% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Támogatás 629,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Költségvetési 
maradvány 

904,6 – – 3,3 3,3 0,4% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 3,3 3,3 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 3,3 3,3 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 3,3 3,3 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 3,3 3,3 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 3,3 3,3 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb 3,3   3,3 
Összes kifizetés 3,3 0,0 3,3 

 

07. cím 02. alcím 18. jogcímcsoport Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 4,7 millió forint, mely 100%-ban teljesült. 2019. évi 
maradványa nem keletkezett. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányza
t 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányza

t 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5 183,9 0,0 0,0 4,7 4,7 0,1% 100,0% 
  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Támogatás 4 315,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Költségvetési maradvány 869,5 – – 4,7 4,7 0,5% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 4,7 4,7 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 4,7 4,7 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 4,7 4,7 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 4,7 4,7 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 4,7 4,7 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  4,7   4,7 
Összes kifizetés 4,7 0,0 4,7 

 

07. cím 02. alcím 19. jogcímcsoport Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program 
támogatása 

Magyarország Kormánya az 1342/2017 (VI. 9.) sz. határozatában a hazai vízipar külpiaci 
tevékenységét előmozdító pályázati programot indított. A program célja, hogy vissza nem 
térítendő támogatással segítse elő a hazai vízipar külpiaci tevékenységét. 
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A pályázati program működtetésének szabályai és feltételrendszere 2019-ban is kidolgozásra 
került, melyet követően megtörtént a pályázat kiírása a 03-KKM-VIZDIPLOMÁCIA-2019 
referenciaszámon. A pályázat keretében összesen 180,0 millió forint került kihirdetésre. A 
pályázati felhívásra összesen 62 db pályázat érkezett, szakmai értékelésüket követően 
támogatásban 15 darab vállalat részesült, összesen 176,9 millió forint értékben.  

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 200,0 millió forint, mely az évközi változások 
következtében 301,4 millió forintra változott, mely teljes egészében felhasználásra került. 
2019. évi maradványa nem keletkezett. 

 

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 221,5 200,0 200,0 301,4 301,4 150,7% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 33,3 33,3 0,0 0,0 0,0% – 

Bevétel 0,1 0,0 0,0 2,8 2,8 – 100,0% 

Támogatás 269,6 200,0 200,0 174,2 
 

174,2 87,1% 100,0% 

Költségvetési maradvány 76,2 – – 124,5 124,5 – 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 33,3 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 101,4 127,2 -25,8 -33,3 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre a pályázatok kiértékelését végző 
külső szakértők finanszírozására, a vízipari 
projektek sikeres lebonyolítására 

-12,5 0,0 -12,5 -12,5 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása címekre a vízipari témájú szakmai 
rendezvények finanszírozására 

-10,0 0,0 -10,0 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása címekre Vízipari Pályázati Program 
legsikeresebb projektjeinek leírását tartalmazó 
promóciós kiadvány elkészítésével kapcsolatos 
kiadások fedezetére 

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

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre a programmal kapcsolatos 
utazási költségek finanszírozására 

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

− Kiemelt előirányzatok közötti rendezés 0,0 0,0 0,0 -20,5 

− Bevétel előirányzatosítása 2,8 2,8 0,0 0,0 
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− Maradvány előirányzatosítása 124,4 124,4 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 301,4 127,2 174,2 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -25,8   -25,8 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 127,2 127,2 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 301,4 127,2 174,2 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 5,7 5,7 0,0 

− nonprofit társaság 15,0 15,0 0,0 

− gazdasági társaság 276,2 257,2 19,0 

− egyéb  4,5 4,5 0,0 
Összes kifizetés 301,4 282,4 19,0 

 

07. cím 02. alcím 20. jogcímcsoport Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
szolgálata 

Az előirányzat célja a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata 
(CESCI) támogatása, melynek keretében szerteágazó feladatokat lát el a kormányzati határ 
menti fejlesztési igényekkel és célokkal összhangban. A CESCI a területi 
együttműködésekben érintettek számára nyújt szakmai támogatást Magyarországon és Közép-
Európában, a szomszédos országok szakértőinek bevonásával, az egyesület célja a Duna-régió 
nemzetei közötti kölcsönös megértés és tolerancia erősítése az együttműködési szándék és 
kedv növelése révén. 
 
A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 70,0 millió forint volt, a módosított kiadási 
előirányzata 150,0 millió forintra nőtt az évközi módosítások következtében, mely 100%-ban 
felhasználásra került, maradvány nem keletkezett. 
 

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 70,0 70,0 70,0 150,0 150,0 214,3% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 
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Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 70,0 70,0 70,0 150,0 150,0 214,3% 100,0% 

Költségvetési maradvány 0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 70,0 0,0 70,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 80,0 0,0 80,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti 
általános tartalék sorról a  "A határtérség 
városfejlesztései" c. projekt többletmunkáinak 
finanszírozására 

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

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határon túli 
gazdaságfejlesztési programok támogatása sorról 
a SESCI  működési és szakmai 
többletfeladatainak finanszírozására 

55,0 0,0 55,0 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 150,0 0,0 150,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 70,0   70,0 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 80,0   80,0 
2019. évi módosított előirányzat 150,0 0,0 150,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 149,8 124,8 25,0 

− egyéb  0,2 0,2 0,0 
Összes kifizetés 150,0 125,0 25,0 

 

07. cím 02. alcím 21. jogcímcsoport Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása 

 

Magyarország Kormánya 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló 
gazdaságfejlesztési programot indított a Kárpát-medencében. A Kormány a 2016-2019-es 
időszakban összesen 123,757 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosított a 
gazdaságfejlesztési stratégia megvalósítására, mely összesen 222,91 milliárd forint értékű 
beruházást eredményezett. 

A Kormány 2019. évre vonatkozóan 50,0 milliárd forint összegű forrást biztosított a 
költségvetésben a határon túli gazdaságfejlesztési programok megvalósítására.   
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A 2016-tól meghirdetett kisértékű pályázati kategóriákra együttesen mintegy 77,05 milliárd 
forint értékű forrás került allokálásra, amelyek összesen 115,167 milliárd forint értékű 
beruházást teremtettek. Ezen típusú pályázatok közel fele a 2019. évi költségvetési forrás 
terhére került támogatásra.  

Ebből, 2019. évben kisértékű pályázati felhívások mezőgazdaság, vállalkozásfejlesztés 
(KKV), kezdő vállalkozók támogatása, turizmus és házvásárlás, földvásárlás kategóriákban, 
valamint földtulajdoni dokumentumok elkészítése - vállalkozóknak, földcégeknek 
kategóriákban kerültek meghirdetésre a határon túli relációkban. 

A kisösszegű pályázatok mellett több relációban elindítottunk közepes- és nagyértékű 
beruházásokat. Először a Vajdaságban, majd Székelyföld területén, Felvidéken és 
Drávaszögben is sikeresen bonyolítottunk le nagyberuházások támogatását célzó 
pályázatokat.   

A jogcímcsoport 2019. évi kiadási előirányzata 50,0 milliárd forint volt, mely 99,3 %-ban 
felhasználásra került. A 2019. évben 291,2 millió forint költségvetési maradvány keletkezett, 
mely 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 0,0 50 000,0 50 000,0 40 074,3 39 783,1 – 99,3% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 4 000,0 4 000,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 303,0 303,0 – 100,0% 

Támogatás 0,0 50 000,0 50 000,0 39 771,3 39 771,3 – 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 50 000,0 0,0 50 000,0 4 000,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -9 925,7 303,0 -10 228,7 -4 000,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határon Átnyúló 
Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata sorra 

-55,0 0,0 -55,0 -55,0 
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− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre megbízási szerződések, szakértői 
kiadások  finanszírozására mely összegek  a 
fejezeti kezelésű előirányzat költségvetése terhére 
kerültek megtervezésre 

-215,6 0,0 -215,6 -215,6 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások sor javára 

-42,3 0,0 -42,3 -38,7 

− KKM-ITM megállapodás alapján a Magyar 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány támogatására 

-1 500,0 0,0 -1 500,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség cím javára a befektetés-
ösztönzési fókuszú nemzetközi gazdasági 
konferencia költségeire 

-115,8 0,0 -115,8 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím, és a Regionális Stratégiai 
fejlesztések sor javára a 2066/2019. Korm. 
határozat végrehajtásához szüksége forrás 
biztosítása érdekében (szakértői díjak, eljárási 
költségek, megvalósíthatósági tanulmány, jogi 
szakértő díja, működtetési költségek) 

-480,0 0,0 -480,0 -435,4 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a a 2066/2019. 
Korm. határozatban meghatározott tőkeemelés 
forrásának biztosítása az Adria Port Zrt. 
tőkeemelése sorra 

-7 820,0 0,0 -7 820,0 0,0 

− Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 0,0 0,0 0,0 -3 255,3 
− Bevétel előirányzatosítása 303,0 303,0 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 40 074,3 303,0 39 771,3 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 50 000,0   50 000,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -811,4   -811,4 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -1 500,0  -1 500,0 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb -7 614,3 303,0 -7 917,3 
2019. évi módosított előirányzat 40 074,3 303,0 39 771,3 

 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− alapítvány 37 942,2 1 543,6 36 398,6 

− nonprofit társaság 732,6 638,0 94,6 

− egyéb  1 108,3 78,4 1 029,9 
Összes kifizetés 39 783,1 2 260,0 37 523,1 
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07. cím 02. alcím 22. jogcímcsoport Regionális stratégiai fejlesztések  

 

Az előirányzatból kerültek finanszírozásra a  stratégiai fejlesztések megvalósítását szolgáló 
egyes szakmai feladatok ellátásához kapcsolódó költségek. 

A fejezeti kezelésű előirányzat eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a módosított 
előirányzat 13,6 millió forintra változott az évközi módosítások következtében, mely 100%-
ban teljesült. 2019. évi költségvetési maradvány nem keletkezett.  

 

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 13,6 13,6 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 13,6 13,6 – 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 13,6 0,0 13,6 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határon túli 
gazdaságfejlesztési programok sor terhére a 
2066/2019. Korm. határozat végrehajtásához 
szüksége forrás biztosítása érdekében  

270,0 0,0 270,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2066/2019. 
Korm. határozatban meghatározott tőkeemelés 
forrásának biztosítása az Adria Port Zrt. 
tőkeemelése sorra 

-270,0 0,0 -270,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli a KKM Központi igazgatása 
címről a kikötőberuházást támogató szakmai 
háttéranyag készítésére 

13,6 0,0 13,6 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 13,6 0,0 13,6 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 
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− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra 13,6   13,6 

2019. évi módosított előirányzat 13,6 0,0 13,6 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− nonprofit társaság 13,6   13,6 
Összes kifizetés 13,6 0,0 13,6 

 

07. cím 03. alcím Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

 

07. cím 03. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 
hozzájárulások 

A Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások jogcímcsoport 
Magyarország nemzetközi szervezetekben viselt tagságából adódó, a hatályos nemzetközi 
szerződésekből eredő fizetési kötelezettségek teljesítésére szolgál, továbbá forrást biztosít a 
regionális szervezetekben való részvételre (pl. ENSZ Békefenntartók, OECD, NATO, 
Visegrádi Alap tagdíjak). 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 6 899,3 millió forintra módosult, melyből 6 897,2 millió 
forint kifizetése valósult meg. A 2019. évi maradvány 2,1 millió forint, mely 
kötelezettségvállalással nem 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 8 296,3 7 211,1 7 211,1 6 899,3 6 897,2 83,1% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 6 805,6 7 211,1 7 211,1 6 848,0 6 848,0 100,6% 100,0% 

Költségvetési maradvány 1 541,9 – – 51,3 51,3 3,3% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 7 211,1 0,0 7 211,1 0,0 
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Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 2 613,4 0,0 2 613,4 0,0 

− 

1668/2019.(X. 28.) Korm. határozat alapján a 
Központi Maradványelszámolási Alap terhére a 
2019. évben teljesítendő és a 2020. évre 
vonatkozóan teljesíthető tagdíjbefizetések 
kifizetésére 

2 500,0 0,0 2 500,0 0,0 

− 

1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat alapján az 
„Adria Port Zrt. tőkeemelése” elnevezésű központi 
kezelésű előirányzat terhére a kifizetések 
teljesítéséhez forrás biztosítása 

113,4 0,0 113,4 0,0 

Irányítószervi hatáskör -2 925,2 51,3 -2 976,5 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2066/2019. 
Korm. határozatban meghatározott tőkeemelés 
forrásának biztosítása az Adria Port Zrt. 
tőkeemelése sorra 

-2 500,0 0,0 -2 500,0 0,0 

− 
MKI-KKM megállapodás alapján 
turizmusdiplomáciai feladatokkal kapcsolatos 
forrás átadása 

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

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím javára a Jeruzsálemi Külgazdasági 
Iroda nyitásának költségeire és 2019. évi 
fejlesztéspolitikai célok (INTERREG) 
teljesüléséhez kapcsolódó kifizetések 
finanszírozására 

-136,2 0,0 -136,2 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM felügyelete 
alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása sorra  

-30,0 0,0 -30,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása cím javára a Jeruzsálemi Külgazdasági 
Iroda nyitásának költségeire és 2019. évi 
fejlesztéspolitikai célok (INTERREG) 
teljesüléséhez kapcsolódó kifizetések 
finanszírozására 

-522,7 0,0 -522,7 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött 
segélyhitelezés sor terhére a Türk Nyelvű Államok 
Együttműködési Tanácsa magyarországi 
Képviseleti Irodájához kapcsolódó 2019. évi 
felajánlás teljesítése érdekében.  

116,4 0,0 116,4 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a 2019. évben 
teljesítendő és a 2020. évre vonatkozóan 
teljesíthető tagdíjbefizetések kifizetésére 

103,9 0,0 103,9 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 51,3 51,3 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 6 899,3 51,3 6 848,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 7 211,1   7 211,1 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -658,9   -658,9 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -7,9   -7,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 355,0 51,3 303,7 
2019. évi módosított előirányzat 6 899,3 51,3 6 848,0 
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Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  6 897,2 27,7 6 869,5 
Összes kifizetés 6 897,2 27,7 6 869,5 

 

07. cím 03. alcím 02. jogcímcsoport Európai uniós befizetések 

 

A jogcímcsoport célja az Európai Unió Európai Fejlesztési Alapjához (European 
Development Fund, EDF) történő magyar hozzájárulás teljesítése az erről szóló hatályos 
nemzetközi szerződések alapján, így tagállami kötelezettségnek számít. Az EDF az EU 
afrikai, karibi, csendes-óceáni (ACP) fejlődő országokkal való fejlesztési együttműködést 
finanszírozó alapja, melynek célja ezen országok gazdasági és társadalmi fejlesztése, 
regionális együttműködésük elősegítése különböző programok, projektek révén.  

A 2019. évben a jogcímcsoport eredeti előirányzata 9 487,6 millió forint, a 2018. évi 
maradványa nem volt. Év közben a fejezeten belüli átcsoportosítás 113,7 millió forinttal 
csökkentette az előirányzatot. 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 9 373,9 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban 
felhasználásra került, 2019. évi maradvány nem keletkezett. 

 

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 11 839,5 9 487,6 9 487,6 9 373,9 9 373,9 79,2% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 11 671,1 9 487,6 9 487,6 9 373,9 9 373,9 80,3% 100,0% 

Költségvetési maradvány 168,4 – – 0,0 0,0 0,0% – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 9 487,6 0,0 9 487,6 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Irányítószervi hatáskör -113,7 0,0 -113,7 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Comitatus-
Energia Zrt. részére tőkehelyzetének javítására 

-75,0 0,0 -75,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása címre a Biskeki Nagykövetségének 
megnyitásának, valamint a Magyarország Gdański 
Főkonzulátus megnyitásának költségeire 

-38,7 0,0 -38,7 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 9 373,9 0,0 9 373,9 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 9 487,6   9 487,6 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -38,7   -38,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb -75,0   -75,0 
2019. évi módosított előirányzat 9 373,9 0,0 9 373,9 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  9 373,9 31,8 9 342,1 
Összes kifizetés 9 373,9 31,8 9 342,1 

 

07. cím 03. alcím 03. jogcímcsoport Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához 
szükséges pénzügyi hozzájárulás 

Az előirányzat célja Magyarország által vállalt kötelező nemzetközi hozzájárulási 
kötelezettség teljesítése az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához. A 1265/2016. (VI. 
7.) Korm. határozat végrehajtása a 2018-2020 közötti időszakban évi 500 ezer US dollár 
befizetését teszi kötelezővé. 

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 139,1 millió forintra módosult, mely 100,0%-ban 
teljesült, 2019. évi maradvány nem keletkezett. 

 

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 130,1 143,0 143,0 139,1 139,1 106,9% 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 
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Támogatás 126,9 143,0 143,0 139,1 139,1 109,6% 100,0% 

Költségvetési 
maradvány 

3,2 – – 0,0 0,0 0,0% – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 143,0 0,0 143,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -3,9 0,0 -3,9 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a 
Külképviseletek igazgatása címre a Biskeki 
Nagykövetségének megnyitásának, valamint a 
Magyarország Gdański Főkonzulátus 
megnyitásának költségeire 

-3,9 0,0 -3,9 0,0 

2019. évi módosított előirányzat 139,1 0,0 139,1 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 143,0 0,0 143,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -3,9   -3,9 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb     0,0 
2019. évi módosított előirányzat 139,1 0,0 139,1 

 

Megnevezés Kiadás 

Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  139,1 0,5 138,6 
Összes kifizetés 139,1 0,5 138,6 

 

07. cím 04. alcím Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

 

Az alcím a „Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés”, a „Humanitárius segélyezés”, az 
„Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében” az „EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó 
magyar programok”, a „Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása 
Ukrajnában” jogcímcsoportokat tartalmazza.  

2018. évi eredeti előirányzattal nem rendelkeztek a „Humanitárius segélyezés”, az 
„Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében” az „EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó 
magyar programok”, valamint a „Keleti partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok 
támogatása Ukrajnában” jogcímcsoportok. 
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07. cím 04. alcím 01. jogcímcsoport Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

 

Az előirányzat célja, hogy Magyarország a külgazdasági célkitűzései megvalósítása során 
hozzájáruljon a migráció kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez – elsősorban a 
szubszaharai Afrikában és a Közel-Keleten – olyan gazdasági fejlesztési programok révén, 
amelyek teret biztosítanak a magyar kifektetési ambícióknak, különösen a kis- és 
középvállalkozások külföldi piacokon történő térnyerésén keresztül. Magyarország migrációs 
politikájának hatékony és kézzelfogható eszközeként e tevékenység az országimázs erősítését 
is elősegíti. Az előirányzat további célja, hogy Magyarország a nemzetközi fejlesztési 
együttműködésről és a nemzetközi humanitárius segítségnyújtásról szóló 2014. évi XC. 
törvénnyel, valamint Magyarország 2020 és 2025 közötti időszakra vonatkozó Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködési Stratégiájával összhangban teljesíthesse a Gazdasági 
Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbéli (Organisation for Economic Co-operation and 
Development, OECD) és az uniós tagságából adódó jogi és politikai kötelezettségeket. 
Hazánk ennek megfelelően hozzájárul az uniós szomszédságpolitikai országok fejlődéséhez is 
különböző fejlesztési támogatások megvalósításán keresztül.  

Az előirányzat terhére nyolc fejlődő országban végrehajtott 14 program – köztük az Ugandai 
Köztársaságban megvalósuló gazdaságfejlesztési program – érdemben járult hozzá az 
elvándorlás kiváltó okainak helyben történő kezeléséhez, a helyben maradás elősegítéséhez, 
valamint az egyes fejlődő országokban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázásához. A 
programok központi eleme a származási-, tranzit- és célországokkal való szorosabb 
együttműködés, ami pozitívan befolyásolja Magyarország és a partnerországok gazdasági-
társadalmi kapcsolatait, amely jelentősen hozzájárul a külpolitikai és külgazdasági és célok 
eléréséhez. A támogatások felhasználása egy hazai pályázat, illetve egyedi támogatási 
kérelmek útján történt. 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 200,0 millió forint volt, a módosított kiadási 
előirányzata 3 036,8 millió forintra nőtt az évközi módosítások következtében, mely 81,2%-
ban felhasználásra került. A 2019. évben 569,5 millió forint költségvetési maradvány 
keletkezett, mely 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 498,9 200,0 200,0 3 036,8 2 467,3 494,5% 81,2% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 20,0 20,0 50,3 0,0 – 0,0% 

Bevétel 1,1 0,0 0,0 18,2 18,2 1654,5% 100,0% 
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Támogatás 397,2 200,0 200,0 2 813,8 2 813,8 708,4% 100,0% 

Költségvetési maradvány 305,4 – – 204,8 204,8 67,1% 100,0% 

 
millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 20,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 2 836,8 223,0 2 613,8 30,3 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás A Magyar 
Foundation of North America támogatása sor 
terhére a 1793/2018. (XII.21.) számú Korm. 
határozat szerint Szíriában megvalósuló magyar-
lengyel humanitárius projekt finanszírozására 

212,7 0,0 212,7 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása címre a Hidrofil Kft. részére mobil 
víztisztító berendezés tisztítására, újra telepítésére 

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

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Kötött 
segélyhitelezés sorról az Ugandában 
megvalósítandó fejlesztési projektre 

2 400,0 0,0 2 400,0 31,9 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím javára a Magyarország Ugandai 
Köztársaságban megvalósítandó nemzetközi 
fejlesztési programra beérkezett pályázatok 
szakmai értékelésére vonatkozó megbízási 
szerződés, projektkoordinátor költségeinek 
fedezetére  

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

− 
EMMI-KKM megállapodás alapján a sziámi ikrek 
szétválasztásához szükséges orvosi beavatkozások 
elvégzésével összefüggő feladatok fedezetére 

-2,5 0,0 -2,5 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános 
tartalék sorról Aquaprofit Kft. vízgazdálkodási 
projekt többletköltségének finanszírozására 

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

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre a „Donorprofil kiadvány” 
megjelentetésének fedezetére 

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

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása címre mérnöki tevékenység, műszaki 
tanácsadás költségeire 

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

− Bevétel előirányzatosítása 18,2 18,2 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 204,8 204,8 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 3 036,8 223,0 2 813,8 50,3 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 200,0 0,0 200,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -5,6   -5,6 

− más fejezet fejezeti kezelésű előirányzatának -2,5   -2,5 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 2 844,9 223,0 2 621,9 
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2019. évi módosított előirányzat 3 036,8 223,0 2 813,8 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 5,0 5,0 0,0 

− más fejezet intézménye 19,5   19,5 

− alapítvány 11,0 11,0 0,0 

− közalapítvány 15,0 2,5 12,5 

− gazdasági társaság 2 390,4 994,2 1 396,2 

− egyéb  26,4 19,1 7,3 
Összes kifizetés 2 467,3 1 031,8 1 435,5 

 

07. cím 04. alcím 02. jogcímcsoport Humanitárius segélyezés 

 

A jogcímcsoport a humanitárius segítségnyújtásra szoruló államok és területek 
megsegítésének finanszírozására szolgál, összhangban a nemzetközi humanitárius 
alapelvekkel és a humanitárius segítségnyújtásra vonatkozó jogi normákkal és 
iránymutatásokkal. Ennek keretében humanitárius segítség nyújtható természeti csapások, 
háborús, illetve politikai jellegű fegyveres konfliktus, illetve strukturális humanitárius válság 
okozta károk, szenvedések enyhítésére.  

A jogcímcsoport kiadási előirányzata 20,9 millió forintra módosult, mely 91,4 %-ban teljesült, 
2019. évben 1,8 millió forintos maradvány keletkezett, mely 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 1,6 0,0 0,0 20,9 19,1 1193,8% 91,4% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,9 0,9 – 100,0% 

Támogatás 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Költségvetési 
maradvány 

19,9 
– 

– 20,0 20,0 100,5% 100,0% 
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millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 20,9 20,9 0,0 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása 0,9 0,9 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 20,0 20,0 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 20,9 20,9 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 20,9 20,9 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 20,9 20,9 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  19,1 5,1 14,0 
Összes kifizetés 19,1 5,1 14,0 

 

07. cím 04. alcím 03. jogcímcsoport Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 

 

Az Afganisztáni PRT jogcímcsoport elkülönített részéből azonnali, helyszínen nyújtandó 
humanitárius vagy fejlesztési célra támogatás nyújtható, illetve beszerzés valósítható meg. A 
támogatás Afganisztán fejlesztési programjához illeszkedő projektek végrehajtására, vissza 
nem térítendő pénzügyi támogatás formájában nyújtható. A jogcímcsoport célja az 
afganisztáni Baghlan tartomány újjáépítéséhez történő hozzájárulás.   

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a 2018. évi maradványból 
álló módosított előirányzat összege 2,9 millió forint, mely 100,0%-ban teljesült, 2019. évi 
maradvány 2,9 millió forint, mely 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 0,0 0,0 0,0 2,9 0,0 – 0,0% 

3052



  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

2,9 – – 2,9 2,9 100,0% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 2,9 2,9 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 2,9 2,9 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 2,9 2,9 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 2,9 2,9 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 2,9 2,9 0,0 

 

07. cím 04. alcím 04. jogcímcsoport EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok 

 

A magyar Kormány a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, művelődési és 
egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok, színház – Ukrajnával közös 
felújítását célozta meg. A projektek a külképviseleteken keresztül, illetve támogatási 
szerződések formájában, civilszervezetek által valósultak meg. A program keretében 
energiatakarékossági, fűtéskorszerűsítési, közegészségügyi rekonstrukciók valósultak meg 
Kárpátalja szinte valamennyi járásában. A nagy volumenű beruházások, felújítások révén 
számos olyan, főként oktatási intézmény újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra 
kerültek volna. 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal 
módosított előirányzat összege 2,6 millió forint. A 2019. évi maradvány 2,6 millió forint, 
mely kötelezettségvállalással terhelt. 
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Megnevezés 

2018. évi 
tény 

2019. évi 
eredeti 

előirányzat 

2019. évi 
törvényi 

módosított 
előirányzat 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
tény 

5/1 5/4 

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

millió forintban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 5,7 0,0 0,0 2,6 0,0 0,0% 0,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

8,3 – – 2,6 2,6 31,3% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 2,6 2,6 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 2,6 2,6 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 2,6 2,6 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 2,6 2,6 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 2,6 2,6 0,0 

 

07. cím 04. alcím 05. jogcímcsoport Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok 
támogatása Ukrajnában 

Magyarország Kormánya a Keleti Partnerség Program keretében kárpátaljai oktatási, 
művelődési és egyházi intézmények – iskolák, óvodák, művelődési központok és 
egészségügyi intézmények – Ukrajnával közös felújítását célozta meg. A program keretében 
energiatakarékossági, fűtéskorszerűsítési és közegészségügyi rekonstrukciók, illetve épületek 
külső, valamint belső felújításai valósultak meg Kárpátalja szinte valamennyi járásában. A 
nagy volumenű beruházások és felújítások révén számos olyan – főként oktatási – intézmény 
újult meg, amelyek ennek hiányában bezárásra kerültek volna. A rekonstrukciós 
munkálatokon túl a Keleti Partnerség Program a kárpátaljai nemzetiségek közötti kulturális 
párbeszédnek teret nyitó események megvalósulásához is hozzájárult. Az előirányzat terhére 
Kárpátalján megvalósuló infrastrukturális fejlesztések végrehajtásához járult hozzá 
Magyarország. 
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A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzattal nem rendelkezett, a maradvánnyal 
módosított előirányzat összege 309,8 millió forint. A 2019. évi maradvány 8,6 millió forint, 
mely 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 227,8 0,0 0,0 309,8 301,1 132,2% 97,2% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 303,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% – 

Költségvetési maradvány 234,1 – – 309,8 309,8 132,3% 100,0% 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör 309,8 309,8 0,0 0,0 

− Maradvány előirányzatosítása 309,8 309,8 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 309,8 309,8 0,0 0,0 

 

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

− Egyéb 309,8 309,8 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 309,8 309,8 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− egyéb  301,1 4,8 296,3 
Összes kifizetés 301,1 4,8 296,3 
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07. cím 05. alcím Peres ügyek 

 

A fejezeti kezelésű előirányzat célja, hogy fedezetet nyújtson a KKM-mel szemben fennálló 
jogerőre emelkedett követelésekre, azaz a peres eljárásokkal kapcsolatos kártérítések, 
költségek fedezetének biztosítására, a magán- és egyéb jogi személyek kártérítésére. Az 
előirányzat felülről nyitott. 

Az alcím 9,9 millió forintos eredeti előirányzata, mely év közben fejezeten belül 
átcsoportosításra került. A 2019. évi maradvány nem keletkezett. 

 

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 10,8 9,9 9,9 0,0 0,0 0,0% – 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Támogatás 0,0 9,9 9,9 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

10,8 – – 0,0 0,0 0,0% – 

 

millió forintban, egy tizedessel 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 9,9 0,0 9,9 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör 0,0 0,0 0,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -9,9 0,0 -9,9 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Fejezeti általános 
tartalék sorra a HIPA Zrt-vé alakulása miatt 

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

2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 9,9    9,9 
Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb -9,9   -9,9 
2019. évi módosított előirányzat 0,0 0,0 0,0 

 

07. cím 07. alcím Fejezeti általános tartalék 
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Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem 
finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások finanszírozására szolgál. 

A jogcímcsoport 2019. évi eredeti előirányzata 500,0 millió forint, a módosított előirányzat 
összege 1,3 millió forint, mely a bevétel előirányzatosításából adódik. A 2019. évi maradvány 
nem keletkezett. 

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 0,0 500,0 500,0 1,3 1,3 – 100,0% 

  ebből: személyi juttatás 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 – – 

Bevétel 0,0 0,0 0,0 1,3 1,3 – 100,0% 

Támogatás 0,0 500,0 500,0 0,0 0,0 – – 

Költségvetési 
maradvány 

0,0 – – 0,0 0,0 – – 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
Kiadásból 
személyi 
juttatás 

2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 0,0 
Módosítások jogcímenként         

Kormány hatáskör -250,0 0,0 -250,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a HIPA - mint 
központi költségvetési szerv - megszüntetése 
okán a befektetés-ösztönzési feladatok 
ellátásában a továbbiakban közreműködő állami 
tulajdonú nonprofit gazdasági társaság 
alapításához szükséges tőkejuttatás biztosítása 

-250,0 0,0 -250,0 0,0 

Irányítószervi hatáskör -248,7 1,3 -250,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása sor javára a KKM 
Oktatási és Rekreációs Kft-vel kötendő 
támogatási szerződés fedezetére 

-250,0 0,0 -250,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre a Latin-Amerika Fórum 
lebonyolításának finanszírozására 

-17,0 0,0 -17,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre, "Baranya, a kelet kapuja" 
projekt finanszírozására 

-6,3 0,0 -6,3 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a MFK NKft. 
működési támogatása sorra az ELENA PONT 
HUNGARY projekthez kapcsolódó 2019. évi 
feladatok megvalósítására  

-66,0 0,0 -66,0 0,0 
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− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása sor javára az ELTE 
Konfuciusz Intézet közreműködésével 
megvalósuló kínai-magyar középszótár 
befejezésének költségeire  

-20,0 0,0 -20,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása sor javára a szakmai keret 
kiegészítésére 

-55,0 0,0 -55,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása címre az ASE konferencia és Farkas 
Bertalan utazásaival kapcsolatos kiadásokra 

-48,0 0,0 -48,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség cím javára rendezvény 
fedezetigazolásához 

-100,7 0,0 -100,7 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás Külképviseletek 
igazgatása címről 

450,0 0,0 450,0 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a HIPA Nzrt. 
működési támogatása sorra 

-15,1   -15,1 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határon túli 
gazdaságfejlesztési programok támogatása 
jogcímcsoport terhére a HIPA konferenciára 

115,8 0,0 115,8 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség címről HIPA Zrt-vé 
alakulása miatti elvonás 

1 000,0 0,0 1 000,0 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a HIPA Nzrt. 
működési támogatása sorra 

-1 000,0 0,0 -1 000,0 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás a Peres ügyek 
sorról a HIPA Zrt-vé alakulása miatt 

9,9 0,0 9,9 0,0 

− HIPA gépkocsibeszerzés finanszírozására. -36,1 0,0 -36,1 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Határon 
Átnyúló  Kezdeményezések Közép-európai 
Segítő Szolgálata sor javára  "A határtérség 
városfejlesztései" c. projekt többletmunkáinak 
finanszírozására 

-25,0 0,0 -25,0 0,0 

− Fejezeten belüli átcsoportosítás az Információs 
Hivatal szakmai többletfeladataira 

-30,0 0,0 -30,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzetközi 
Fejlesztési Együttműködése sor javára az 
Aquaprofit Kft. vízgazdálkodási projekt 
többletköltségének finanszírozására 

-10,0 0,0 -10,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása sor javára a Kárpát Expo 
fedezetére 

-25,0 0,0 -25,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatás címről a kormánydöntésekből adódó 
létszám többlet finanszírozására 

254,4 0,0 254,4 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím részére a kormánydöntésekből 
adódó létszám többlet finanszírozására 

-254,4 0,0 -254,4 0,0 
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− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM 
felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai 
programok támogatása sor javára "Czibor 
Emlékév" fedezetére 

-30,0 0,0 -30,0 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a KKM Központi 
igazgatása cím javára az interreg programok 
végrehajtását támogató rendszer fedezetére 

-106,9 0,0 -106,9 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Nemzeti 
Befektetési Ügynökség cím megtakarításának 
átcsoportosítása 

250,0 0,0 250,0 0,0 

− HIPA elvonás gépkocsi beszerzés miatt 36,1 0,0 36,1 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Demokrácia 
Központ Alapítvány támogatása sorra a Tom 
Lantos Intézet működési többletköltségek 
finanszírozására 

-82,0   -82,0 0,0 

− 

Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külgazdaság 
fejlesztési célelőirányzat sorra a HEPA magyar 
Exportfejlesztési Ügynökség működési 
költségeinek finanszírozására. 

-176,6   -176,6 0,0 

− 
Fejezeten belüli átcsoportosítás a Külképviseletek 
igazgatása cím részére az Antenna Hungária Zrt. 
felé történő kifizetés teljesítése érdekében 

-12,1   -12,1 0,0 

− Bevétel előirányzatosítása 1,3 1,3 0,0 0,0 
2019. évi módosított előirányzat 1,3 1,3 0,0 0,0 

 

Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 
2018. évi L. törvény szerinti előirányzat 500,0 0,0 500,0 
Módosítások kedvezményezettenként     0,0 

− saját intézménynek     0,0 

  = meghatározott feladatra -945,7   -945,7 

Egyéb előirányzat-változások jogcímenként     0,0 

− Egyéb 447,0 1,3 445,7 
2019. évi módosított előirányzat 1,3 1,3 0,0 

 

Megnevezés Kiadás 
Kiadásból 

működésre 
meghatározott 

feladatra 
Kedvezményezettek köre és száma       

− saját intézmény (1 db) 1,3 1,3 0,0 
Összes kifizetés 1,3 1,3 0,0 

 

08. cím Központi Kezelésű előirányzatok 

08. cím 01. alcím Vállalkozások folyó támogatása 

08. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport Normatív támogatások 

08. cím 01. alcím 01. jogcímcsoport 01. jogcím Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

 

3059



A kamatkiegyenlítési rendszer keretében a központi költségvetéssel elszámolható kiegyenlítés 
forrásául szolgáló összeg előirányzatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről 
szóló 2018. évi L. törvény 20,5 milliárd forintban határozta meg. A költségvetési törvény 4. 
számú melléklete szerint a keretszám a törvény módosítása nélkül, a Kormány határozatával 
eltérhet az előirányzattól.  

A kamatkiegyenlítési igény 2019. évi, előző évhez viszonyított mérséklődése elsősorban az 
Eximbank csökkenő forrásköltségére és az alacsonyabb hitelállományra vezethető vissza.  

Az Eximbank által 2019-ben folyósított közel 201,8 milliárd forint (610 M EUR) kedvező 
kamatozású hitel a kamatkiegyenlítési rendszer nyújtotta lehetőséggel támogatta a hazai 
vállalkozások exportját. 

2019-ben közel 20,4 milliárd forint támogatásban részesült a bank, ebből 6,1 milliárd forint 
még a 2018. év utolsó negyedévére járó támogatásrész volt. 

 

pénzforgalmi 
szemléletben (M Ft-ban) 

2017 2018 2019 

költségvetési 
kiadás 

 

bevétel 
kiadás 

 

bevétel 
kiadás 
igény 

bevétel 

Eximbank 
befizetési 

kötelezettség 
befizetési 

kötelezettség 
befizetési 

kötelezettség 

költségvetési előirányzat 25 000* - 25 600* - 20 500 - 
igény/befizetés 28 002 0 26 079 21 20 353 342 
költségvetési 
megtakarítás (+), 
kerettúllépés (-) 

-3 002  -479  147  

kihasználtság, % 112%  102%  99%  

*eredeti keretszám, 2017-ben és 2018-ban a keret túllépését kormányhatározat hagyta jóvá  
 

08. cím 02. alcím Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások 

08. cím 02. alcím 01. jogcímcsoport Eximbank Zrt. tőkeemelése 

  
A KKM a Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel 
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 1. § (2) bekezdése alapján 
gyakorolja tulajdonosi jogait a Magyar Export-Import Bank Zrt. felett. A 2019. évben a 
jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben a Magyar Export-
Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkeemelése érdekében a 1057/2019. (II. 
22.) és a 1668/2019. (XI. 28.) Korm. határozat 25 230,0 millió forintot biztosított, melynek 
kifizetése 2019. évben megtörtént. A tőkeemelés a bank tevékenységének bővítéséhez járul 
hozzá. 
 
08. cím 02. alcím 02. jogcímcsoport Adria Port Zrt. tőkeemelése  
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A Társaság alapítására a 2066/ 2019. Korm. határozat feladatszabása alapján került sor az 
olaszországi kikötőberuházás végrehajtása érdekében. Az év közben felmerült feladat 
költségvetési fedezetére pótlólagos forrásbiztosítást rendelt a Kormány10 562,4 millió forint 
összegben. A társaság alapítására 10 476,6 millió forint összeggel került sor 2019. év 
folyamán, a különbözet annak eredménye, hogy a társaság számára euróban denominált 
forrásbiztosítás során a tervezetthez képest kedvezőbb volt a kifizetéskori árfolyam alakulása. 
A kikötővásárlás lebonyolítása nem zárult le 2019-ben, így a társaságnál lévő forrás 
felhasználása 2020-ra húzódott át. 
A teljes forrásbiztosításból fennmaradt megtakarítás átcsoportosításra került a „Nemzetközi 
tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások” elnevezésű fejezeti kezelésű 
előirányzatra. 
 
 

08. cím 02. alcím 03. jogcímcsoport CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. 
tőkeemelése  

A KKM 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 gyakorolja tulajdonosi jogait a Társaság felett.  
Az év közben felmerült tőkeemelés elsődleges indoka az volt, hogy a társaság lebonyolító 
szervként a jegyzett tőkéjéhez képest jelentős összegű költségvetési forrás felett rendelkezik. 
A Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül biztosított 2019. évi forrás egy 
része nem került felhasználásra, e megtakarítás terhére tudott a tulajdonosi joggyakorló 
fedezetet teremteni a 16,2 millió forint összegű tőkeemelésre. 
 
 

08. cím 02. alcím 04. jogcímcsoport Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése  

A KKM 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 gyakorolja tulajdonosi jogait a Társaság felett. A 
2019. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben a 
2202/2019. Korm. határozat 972 millió forintot biztosított, melyből 75 millió forint a 2019. 
költségvetési évben kifizetésre került. Az összeg a Terme-Lendava szlovén székhelyű 
vállalkozásban lévő 100%-os üzletrész megvásárlására lett biztosítva. A kormányhatározat 
alapján a fennmaradó összeg a 2020. költségvetési évet terheli.  
 

08. cím 03. alcím Egyes Kárpát-medencei gazdaságélénkítő programok és összehangolt 
fejlesztési feladatok, valamint turisztikai fejlesztések koordinációjáért felelős kormánybiztos 
tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások 
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08. cím 03. alcím 01. jogcímcsoport Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 
tőkeemelése 

A 2019. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben 
az 1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat és az 1733/2019. (XII. 19.) Korm. határozat 571 
millió forintot biztosított, melynek kifizetése 2019. évben megtörtént. A tőkeemelést 
rendkívül piacképes kóser brokkoli és karfiol beruházásának védelme, illetve annak folytatása 
indokolja. 

 
 

A szakpolitikai célú nemzetpolitikai/határon túli feladatokra fordított források a tárca 2019. 
évi költségvetésében 

         millió forintban egy tizedessel 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 
címrendi besorolása 

Fejezeti kezelésű 
előirányzat/intézmény 

megnevezése 

Finanszírozott 
feladat megnevezése 

2019. évi 
módosított 
előirányzat 

2019. évi 
teljesítés 

07/02/13/00 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 

vajdasági programok 
támogatása 

Határmenti 
gazdaságfejlesztési 

vajdasági programok 
támogatása 

2 525,6 2 525,6 

07/02/14/00 
Kárpátaljai 

gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

Kárpátaljai 
gazdaságfejlesztési 
stratégia támogatása 

106,7 106,7 

 

07/04/05/00 

 

Keleti partnerséghez 
kapcsolódó fejlesztési 
programok támogatása 

Ukrajnában 

Keleti partnerséghez 
kapcsolódó fejlesztési 
programok támogatása 

Ukrajnában 

309,8 301,1 
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2019. évi zárszámadás (Összesítő)

Melléklet, mérlegbesorolás, kiemelt előirányzat

(1)

FEJEZET
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

KIADÁSOK 298 777,8 287 405,1 -- 380 544,723 245,310 264,241 370,0287 405,1 362 284,6

1. Költségvetési szerv 124 077,2 121 376,3 -- 150 001,123 245,38 312,36 902,3121 376,3 159 836,2

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

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

01/01  Személyi juttatások 62 073,7 65 820,7 -- 68 584,7-2 261,72 279,34 123,165 820,7 69 961,4

01/02  Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 488,5 8 991,4 -- 9 720,1-1,0146,8679,38 991,4 9 816,5

01/03  Dologi kiadások 33 270,7 25 691,4 -- 41 709,412 536,14 604,5673,225 691,4 43 505,2

01/04  Ellátottak pénzbeli juttatásai 137,4 76,3 -- 124,6-3,752,0--76,3 124,6

01/05  Egyéb működési célú kiadások 2 961,7 -- -- 2 537,32 266,9886,3---- 3 153,2

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

02/06  Beruházások 14 555,9 17 947,6 -- 25 560,09 748,2942,61 262,317 947,6 29 900,7

02/07  Felújítások 1 153,0 2 577,3 -- 1 394,2898,3-636,3164,42 577,3 3 003,7

02/08  Egyéb felhalmozási célú kiadások 436,3 271,6 -- 370,862,237,1--271,6 370,9

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 148 621,6 145 528,8 -- 173 821,7---8 729,38 780,1145 528,8 145 579,6

148 621,6 145 528,8 -- 173 821,7---8 729,38 780,1145 528,8 145 579,6

3. Központi előirányzat 26 079,0 20 500,0 -- 56 721,9--10 681,225 687,620 500,0 56 868,8

26 079,0 20 500,0 -- 56 721,9--10 681,225 687,620 500,0 56 868,8

BEVÉTELEK 14 606,9 6 980,7 -- 17 427,13 610,26 874,7--6 980,7 17 465,6

1. Költségvetési szerv 12 294,3 6 980,7 -- 14 163,53 610,23 611,1--6 980,7 14 202,0

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 856,4 -- -- 3 263,6--3 263,6---- 3 263,6

3. Központi előirányzat 1 456,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 33 616,9 -- -- 23 835,519 635,14 200,4---- 23 835,5

1. Költségvetési szerv 17 902,6 -- -- 19 635,119 635,1------ 19 635,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 15 714,3 -- -- 4 200,4--4 200,4---- 4 200,4

TÁMOGATÁSOK 249 767,0 259 924,4 -- 293 317,0---11 492,115 682,4259 924,4 264 114,7

1. Költségvetési szerv 113 515,5 114 395,6 -- 125 999,1--4 701,26 902,3114 395,6 125 999,1

2. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzat 136 251,5 145 528,8 -- 167 317,9---16 193,38 780,1145 528,8 138 115,6

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 2 711,0 -- -- 2 529,0-------- --

1. Költségvetési szerv 2 711,0 -- -- 2 529,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 23 835,8 -- -- -- -- -- -- -- 10 756,8
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2019. évi zárszámadás

Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása ( 01112 Kormányzat )1

KIADÁSOK 17 467,4 11 748,5 -- 19 848,04 630,83 919,72 103,511 748,5 22 402,5

1 Működési költségvetés 16 164,8 11 505,9 -- 18 293,23 254,63 703,31 967,611 505,9 20 431,4

 / 1 Személyi juttatások 8 373,6 7 096,7 -- 9 339,4-1 212,82 583,81 613,17 096,7 10 080,8

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 7 663,7 6 297,4 -- 8 337,0------6 297,4 8 629,3

Külső személyi juttatások 709,9 799,3 -- 1 002,4------799,3 1 451,5

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 740,8 1 382,6 -- 1 657,0-124,6142,4291,71 382,6 1 692,1

 / 3 Dologi kiadások 5 448,7 2 950,3 -- 6 778,44 305,3818,262,82 950,3 8 136,6

Készletbeszerzés 86,8 10,8 -- 88,3------10,8 88,8

Kommunikációs szolgáltatások 156,8 312,3 -- 280,4------312,3 313,9

Szolgáltatási kiadások 2 769,3 1 333,1 -- 3 824,3------1 333,1 4 933,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 686,2 1 064,4 -- 1 467,2------1 064,4 1 563,5

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 749,6 229,7 -- 1 118,2------229,7 1 236,5

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 137,4 76,3 -- 124,6-3,752,0--76,3 124,6

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai 137,4 76,3 -- 124,6------76,3 124,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 464,3 -- -- 393,8290,4106,9---- 397,3

Elvonások és befizetések 405,6 -- -- 145,0-------- 147,0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 

államháztartáson belülre

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

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 58,7 -- -- 245,8-------- 247,1

Működési célú támogatások az Európai Uniónak -- -- -- 0,1-------- 0,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2,1-------- 2,1

2 Felhalmozási költségvetés 1 302,6 242,6 -- 1 554,81 376,2216,4135,9242,6 1 971,1

 / 6 Beruházások 1 277,6 176,6 -- 1 536,81 460,1316,4--176,6 1 953,1

Immateriális javak beszerzése, létesítése 743,9 19,0 -- 912,3------19,0 1 175,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 0,7 -- -- 32,2-------- 32,1

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 84,3 -- -- 18,5-------- 18,5

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 179,9 120,1 -- 249,6------120,1 314,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 268,8 37,5 -- 324,2------37,5 412,7

 / 7 Felújítások 6,4 50,0 -- ---85,9-100,0135,950,0 --

Ingatlanok felújítása 5,0 39,4 -- --------39,4 --

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 1,4 10,6 -- --------10,6 --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 18,6 16,0 -- 18,02,0----16,0 18,0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

18,6 16,0 -- 18,0------16,0 18,0
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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 1 443,2 204,6 -- 2 395,52 373,2-182,3--204,6 2 395,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 235,6 64,0 -- 1 043,51 171,2-191,7--64,0 1 043,5

 / 5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
igénybevétele államháztartáson belülről

-- -- -- 18,7-------- 18,7

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

235,6 64,0 -- 1 024,8------64,0 1 024,8

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 845,0 -- -- 988,7988,7------ 988,7

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

845,0 -- -- 988,7-------- 988,7

3 Közhatalmi bevételek 112,2 90,0 -- 104,3--14,3--90,0 104,3

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 112,2 90,0 -- 104,3------90,0 104,3

4 Működési bevételek 27,1 34,6 -- 29,7---4,9--34,6 29,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2,2 -- -- 2,0-------- 2,0

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 0,4 -- -- 5,5-------- 5,5

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 2,4 -- -- 1,4-------- 1,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 22,1 34,6 -- 20,8------34,6 20,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 191,9 -- -- 199,8199,8------ 199,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 191,9 -- -- 199,8-------- 199,8

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 31,4 16,0 -- 29,513,5----16,0 29,5

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

29,6 16,0 -- 23,4------16,0 23,4

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1,8 -- -- 6,1-------- 6,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2 777,2 -- -- 2 257,62 257,6------ 2 257,6

8 Maradvány igénybevétele 2 777,2 -- -- 2 257,62 257,6------ 2 257,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 2 777,2 -- -- 2 257,62 257,6------ 2 257,6

Maradvány igénybevétele 2 777,2 -- -- 2 257,62 257,6------ 2 257,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2 777,2 -- -- 2 257,6-------- 2 257,6

TÁMOGATÁSOK 15 504,6 11 543,9 -- 17 749,4--4 102,02 103,511 543,9 17 749,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 15 504,6 11 543,9 -- 17 749,4--4 102,02 103,511 543,9 17 749,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 15 504,6 11 543,9 -- 17 749,4--4 102,02 103,511 543,9 17 749,4

Központi, irányító szervi támogatás 15 504,6 11 543,9 -- 17 749,4--4 102,02 103,511 543,9 17 749,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 145,0 -- -- 887,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 257,6 -- -- -- -- -- -- -- 2 554,5

Külképviseletek igazgatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )2

KIADÁSOK 88 722,7 92 604,9 -- 110 307,614 970,65 119,53 398,592 604,9 116 093,5

1 Működési költségvetés 76 364,3 73 953,5 -- 87 318,27 957,85 016,62 107,773 953,5 89 035,6

 / 1 Személyi juttatások 46 980,8 51 827,3 -- 51 543,1-1 077,492,91 326,151 827,3 52 168,9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 39 996,4 41 457,2 -- 43 805,4------41 457,2 44 196,4

Külső személyi juttatások 6 984,4 10 370,1 -- 7 737,7------10 370,1 7 972,5
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

6 237,3 6 349,8 -- 6 378,8-113,130,5171,26 349,8 6 438,4

 / 3 Dologi kiadások 20 881,0 15 776,4 -- 27 515,17 267,44 283,6610,415 776,4 27 937,8

Készletbeszerzés 1 848,4 183,4 -- 1 261,3------183,4 1 296,1

Kommunikációs szolgáltatások 2 228,3 2 112,4 -- 4 727,2------2 112,4 4 729,8

Szolgáltatási kiadások 13 660,5 8 574,0 -- 16 696,1------8 574,0 16 920,9

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 1 774,9 708,9 -- 2 732,9------708,9 2 835,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 368,9 4 197,7 -- 2 097,6------4 197,7 2 155,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 265,2 -- -- 1 881,21 880,9609,6---- 2 490,5

Nemzetközi kötelezettségek 2,4 -- -- 0,3-------- 0,4

Elvonások és befizetések 2 093,2 -- -- 1 683,6-------- 2 282,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 139,4 -- -- 146,1-------- 149,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 30,2 -- -- 51,2-------- 58,1

2 Felhalmozási költségvetés 12 358,4 18 651,4 -- 22 989,47 012,8102,91 290,818 651,4 27 057,9

 / 6 Beruházások 11 100,2 16 085,8 -- 21 637,07 469,3602,11 262,316 085,8 25 419,5

Immateriális javak beszerzése, létesítése 712,2 3,0 -- 160,0------3,0 181,7

Ingatlanok beszerzése, létesítése 7 874,2 13 391,1 -- 17 625,0------13 391,1 20 778,6

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 354,5 634,9 -- 1 285,5------634,9 1 556,9

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1 940,6 1 767,1 -- 2 135,3------1 767,1 2 426,1

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 218,7 289,7 -- 431,2------289,7 476,2

 / 7 Felújítások 892,9 2 420,0 -- 1 053,7-572,6-536,328,52 420,0 1 339,6

Ingatlanok felújítása 823,7 2 372,4 -- 1 018,9------2 372,4 1 303,1

Egyéb tárgyi eszközök felújítása 48,7 12,0 -- 10,4------12,0 12,1

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 20,5 35,6 -- 24,4------35,6 24,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 365,3 145,6 -- 298,7116,137,1--145,6 298,8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése államháztartáson belülre

-- 145,6 -- --------145,6 --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 76,4 -- -- ---------- --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

208,4 -- -- 198,6-------- 198,6

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 80,5 -- -- 100,1-------- 100,2

BEVÉTELEK 10 291,2 6 469,9 -- 11 327,91 114,73 770,6--6 469,9 11 355,2

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 378,1 -- -- 545,5545,5------ 545,5

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

378,1 -- -- 545,5-------- 545,5

2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 8,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

8,1 -- -- ---------- --

3 Közhatalmi bevételek 5 438,9 4 394,9 -- 6 097,1--1 702,5--4 394,9 6 097,1

 / 6 Egyéb közhatalmi bevételek 5 438,9 4 394,9 -- 6 097,1------4 394,9 6 097,1
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4 Működési bevételek 3 681,8 1 965,0 -- 4 061,5--2 123,4--1 965,0 4 088,7

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 233,1 220,0 -- 204,3------220,0 204,5

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 20,7 -- -- 2,5-------- 3,5

 / 5 Ellátási díjak 12,3 -- -- 10,4-------- 10,4

 / 8 Kamatbevételek 1,6 -- -- 2,3-------- 2,3

 / 9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 9,8 -- -- 26,0-------- 26,0

 / 10 Biztosító által fizetett kártérítés 33,3 -- -- 31,4-------- 31,4

 / 11 Egyéb működési bevételek 3 371,0 1 745,0 -- 3 784,6------1 745,0 3 810,6

5 Felhalmozási bevételek 73,7 55,0 -- 41,2---13,8--55,0 41,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 73,7 55,0 -- 41,2------55,0 41,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 485,1 -- -- 368,5368,5------ 368,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 485,1 -- -- 368,5-------- 368,5

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 225,5 55,0 -- 214,1200,7-41,5--55,0 214,2

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

225,5 55,0 -- 214,1------55,0 214,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10 735,2 -- -- 13 855,913 855,9------ 13 855,9

8 Maradvány igénybevétele 10 735,2 -- -- 13 855,913 855,9------ 13 855,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 10 735,2 -- -- 13 855,913 855,9------ 13 855,9

Maradvány igénybevétele 10 735,2 -- -- 13 855,913 855,9------ 13 855,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10 735,2 -- -- 13 855,9-------- 13 855,9

TÁMOGATÁSOK 81 552,2 86 135,0 -- 90 882,4--1 348,93 398,586 135,0 90 882,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 81 552,2 86 135,0 -- 90 882,4--1 348,93 398,586 135,0 90 882,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 81 552,2 86 135,0 -- 90 882,4--1 348,93 398,586 135,0 90 882,4

Központi, irányító szervi támogatás 81 552,2 86 135,0 -- 90 882,4--1 348,93 398,586 135,0 90 882,4

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 1 456,0 -- -- 1 531,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 13 855,9 -- -- -- -- -- -- -- 5 758,6

Információs Hivatal ( 03115 Felderítés )4

KIADÁSOK 14 762,7 14 217,5 -- 17 415,03 312,3154,41 214,314 217,5 18 898,5

1 Működési költségvetés 12 456,7 12 405,0 -- 14 760,51 058,3100,91 214,312 405,0 14 778,5

 / 1 Személyi juttatások 5 520,5 5 755,3 -- 6 761,6-46,134,71 027,25 755,3 6 771,1

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 5 520,5 5 755,3 -- 6 761,6------5 755,3 6 771,1

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

1 262,2 1 031,9 -- 1 454,5201,036,2187,11 031,9 1 456,2

 / 3 Dologi kiadások 5 549,8 5 617,8 -- 6 491,6850,630,0--5 617,8 6 498,4

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 5 549,8 5 617,8 -- 6 491,6------5 617,8 6 498,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 124,2 -- -- 52,852,8------ 52,8

Elvonások és befizetések 124,2 -- -- 52,8-------- 52,8

2 Felhalmozási költségvetés 2 306,0 1 812,5 -- 2 654,52 254,053,5--1 812,5 4 120,0

 / 6 Beruházások 2 001,1 1 615,2 -- 2 259,9733,153,5--1 615,2 2 401,8
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Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 2 001,1 1 615,2 -- 2 259,9------1 615,2 2 401,8

 / 7 Felújítások 253,7 107,3 -- 340,51 556,8----107,3 1 664,1

Ingatlanok felújítása 253,7 107,3 -- 340,5------107,3 1 664,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 51,2 90,0 -- 54,1-35,9----90,0 54,1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

51,2 90,0 -- 54,1------90,0 54,1

BEVÉTELEK 384,9 226,2 -- 255,76,722,8--226,2 255,7

4 Működési bevételek 329,8 180,0 -- 207,8--27,8--180,0 207,8

 / 11 Egyéb működési bevételek 329,8 180,0 -- 207,8------180,0 207,8

5 Felhalmozási bevételek 0,1 5,2 -- 0,2---5,0--5,2 0,2

 / 3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0,1 5,2 -- 0,2------5,2 0,2

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 55,0 41,0 -- 47,76,7----41,0 47,7

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

55,0 41,0 -- 47,7------41,0 47,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3 800,9 -- -- 3 305,63 305,6------ 3 305,6

8 Maradvány igénybevétele 3 800,9 -- -- 3 305,63 305,6------ 3 305,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 3 800,9 -- -- 3 305,63 305,6------ 3 305,6

Maradvány igénybevétele 3 800,9 -- -- 3 305,63 305,6------ 3 305,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3 800,9 -- -- 3 305,6-------- 3 305,6

TÁMOGATÁSOK 13 882,6 13 991,3 -- 15 337,2--131,61 214,313 991,3 15 337,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 13 882,6 13 991,3 -- 15 337,2--131,61 214,313 991,3 15 337,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 13 882,6 13 991,3 -- 15 337,2--131,61 214,313 991,3 15 337,2

Központi, irányító szervi támogatás 13 882,6 13 991,3 -- 15 337,2--131,61 214,313 991,3 15 337,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3 305,7 -- -- -- -- -- -- -- 1 483,5

Nemzeti Befektetési Ügynökség ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )5

KIADÁSOK 3 124,4 2 805,4 -- 2 430,5331,6-881,3186,02 805,4 2 441,7

1 Működési költségvetés 2 946,2 2 715,4 -- 2 304,2265,9-851,9186,02 715,4 2 315,4

 / 1 Személyi juttatások 1 198,8 1 141,4 -- 940,674,6-432,1156,71 141,4 940,6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1 091,2 1 136,9 -- 875,3------1 136,9 875,3

Külső személyi juttatások 107,6 4,5 -- 65,3------4,5 65,3

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

248,2 227,1 -- 229,835,7-62,329,3227,1 229,8

 / 3 Dologi kiadások 1 391,2 1 346,9 -- 924,3112,8-527,3--1 346,9 932,4

Készletbeszerzés 20,9 62,2 -- 22,4------62,2 22,8

Kommunikációs szolgáltatások 48,8 57,4 -- 38,7------57,4 38,7

Szolgáltatási kiadások 540,7 603,7 -- 453,0------603,7 458,2

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 485,3 371,8 -- 212,1------371,8 214,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 295,5 251,8 -- 198,1------251,8 198,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 108,0 -- -- 209,542,8169,8---- 212,6
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Elvonások és befizetések 108,0 -- -- 42,8-------- 42,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 166,7-------- 169,8

2 Felhalmozási költségvetés 178,2 90,0 -- 126,365,7-29,4--90,0 126,3

 / 6 Beruházások 177,0 70,0 -- 126,385,7-29,4--70,0 126,3

Immateriális javak beszerzése, létesítése 120,1 34,7 -- 26,1------34,7 26,1

Ingatlanok beszerzése, létesítése 2,5 -- -- ---------- --

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 16,6 13,4 -- 71,7------13,4 71,7

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 1,3 7,0 -- 1,6------7,0 1,6

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó 36,5 14,9 -- 26,9------14,9 26,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1,2 20,0 -- ---20,0----20,0 --

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

nyújtása államháztartáson kívülre

1,2 20,0 -- --------20,0 --

BEVÉTELEK 175,0 80,0 -- 184,4115,6----80,0 195,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 160,4 60,0 -- 175,7115,6----60,0 175,6

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

160,4 60,0 -- 175,7------60,0 175,6

4 Működési bevételek 10,0 16,0 -- 4,9------16,0 16,0

 / 2 Szolgáltatások ellenértéke 2,5 6,3 -- 1,0------6,3 6,3

 / 3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1,8 4,1 -- 0,2------4,1 4,1

 / 6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 0,8 3,5 -- 0,3------3,5 3,5

 / 11 Egyéb működési bevételek 4,9 2,1 -- 3,4------2,1 2,1

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4,6 4,0 -- 3,8------4,0 4,0

 / 4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 
visszatérülése államháztartáson kívülről

4,6 4,0 -- 3,8------4,0 4,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 589,3 -- -- 216,0216,0------ 216,0

8 Maradvány igénybevétele 589,3 -- -- 216,0216,0------ 216,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 589,3 -- -- 216,0216,0------ 216,0

Maradvány igénybevétele 589,3 -- -- 216,0216,0------ 216,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 589,3 -- -- 216,0-------- 216,0

TÁMOGATÁSOK 2 576,1 2 725,4 -- 2 030,1---881,3186,02 725,4 2 030,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 576,1 2 725,4 -- 2 030,1---881,3186,02 725,4 2 030,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 576,1 2 725,4 -- 2 030,1---881,3186,02 725,4 2 030,1

Központi, irányító szervi támogatás 2 576,1 2 725,4 -- 2 030,1---881,3186,02 725,4 2 030,1

ÁTLAGOS STATISZTIKAI ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM 110,0 -- -- 111,0-------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 216,0 -- -- -- -- -- -- -- --

Fejezeti kezelésű előirányzatok ( 16019 Nem bontott előirányzatok )7

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

Célelőirányzatok ( 01139 Külügyek (nem bontott) )17

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Beruházás ösztönzési célelőirányzat ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )17 1

KIADÁSOK 73 984,4 50 000,0 -- 81 555,2--2 352,9--50 000,0 52 352,9

1 Működési költségvetés 409,4 200,0 -- 515,5--269,8--200,0 469,8

 / 3 Dologi kiadások 249,5 200,0 -- 277,3--31,6--200,0 231,6

Szolgáltatási kiadások 249,5 200,0 -- 277,3------200,0 231,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 159,9 -- -- 238,2--238,2---- 238,2

Elvonások és befizetések 1,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 158,9 -- -- 175,6-------- 175,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 62,6-------- 62,6

2 Felhalmozási költségvetés 73 575,0 49 800,0 -- 81 039,7--2 083,1--49 800,0 51 883,1

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 73 575,0 49 800,0 -- 81 039,7--2 083,1--49 800,0 51 883,1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 73 575,0 49 800,0 -- 81 039,7------49 800,0 51 883,1

BEVÉTELEK 270,9 -- -- 2 321,3--2 321,3---- 2 321,3

4 Működési bevételek 33,0 -- -- 416,0--416,0---- 416,0

 / 11 Egyéb működési bevételek 33,0 -- -- 416,0-------- 416,0

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 237,9 -- -- 1 905,3--1 905,3---- 1 905,3

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 237,9 -- -- 1 905,3-------- 1 905,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

8 Maradvány igénybevétele 1,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

Maradvány igénybevétele 1,9 -- -- 31,6--31,6---- 31,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,9 -- -- 31,6-------- 31,6

TÁMOGATÁSOK 73 743,2 50 000,0 -- 79 202,3------50 000,0 50 000,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 73 743,2 50 000,0 -- 79 202,3------50 000,0 50 000,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 73 743,2 50 000,0 -- 79 202,3------50 000,0 50 000,0

Központi, irányító szervi támogatás 73 743,2 50 000,0 -- 79 202,3------50 000,0 50 000,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 31,6 -- -- -- -- -- -- -- --

Kötött segélyhitelezés ( 01139 Külügyek (nem bontott) )17 2

KIADÁSOK 7 905,6 15 025,2 -- 6 143,5---8 881,7--15 025,2 6 143,5

1 Működési költségvetés 7 905,6 15 025,2 -- 6 143,5---8 881,7--15 025,2 6 143,5

 / 3 Dologi kiadások 19,1 60,4 -- 10,9---49,5--60,4 10,9

Szolgáltatási kiadások 19,1 60,4 -- 10,9------60,4 10,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 7 886,5 14 964,8 -- 6 132,6---8 832,2--14 964,8 6 132,6

Kamattámogatások 1 250,5 4 964,8 -- 1 532,1------4 964,8 1 532,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6 636,0 10 000,0 -- 4 600,5------10 000,0 4 600,5

BEVÉTELEK -- -- -- 3,1--3,1---- 3,1

4 Működési bevételek -- -- -- 3,1--3,1---- 3,1

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 3,1-------- 3,1

3070



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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 1,2 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

8 Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Maradvány igénybevétele 1,2 -- -- 1,2--1,2---- 1,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1,2 -- -- 1,2-------- 1,2

TÁMOGATÁSOK 7 905,7 15 025,2 -- 6 139,2---8 886,0--15 025,2 6 139,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 905,7 15 025,2 -- 6 139,2---8 886,0--15 025,2 6 139,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 905,7 15 025,2 -- 6 139,2---8 886,0--15 025,2 6 139,2

Központi, irányító szervi támogatás 7 905,7 15 025,2 -- 6 139,2---8 886,0--15 025,2 6 139,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat ( 01112 Kormányzat )17 3

KIADÁSOK 8 610,1 5 000,0 -- 5 444,6--469,0--5 000,0 5 469,0

1 Működési költségvetés 8 610,1 5 000,0 -- 5 154,6--166,6--5 000,0 5 166,6

 / 1 Személyi juttatások -- 40,0 -- -----40,0--40,0 --

Külső személyi juttatások -- 40,0 -- --------40,0 --

 / 3 Dologi kiadások 8 288,2 4 960,0 -- 5 144,6--184,6--4 960,0 5 144,6

Szolgáltatási kiadások 6 533,6 3 909,2 -- 4 054,3------3 909,2 4 054,3

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 1 754,6 1 050,8 -- 1 090,3------1 050,8 1 090,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 321,9 -- -- 10,0--22,0---- 22,0

Elvonások és befizetések 321,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 10,0-------- 22,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 290,0--302,4---- 302,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 290,0--302,4---- 302,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 290,0-------- 302,4

BEVÉTELEK 0,3 -- -- 16,2--16,2---- 16,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- 16,2--16,2---- 16,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- 16,2-------- 16,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 104,8 -- -- 29,7--29,7---- 29,7

8 Maradvány igénybevétele 1 104,8 -- -- 29,7--29,7---- 29,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 104,8 -- -- 29,7--29,7---- 29,7

Maradvány igénybevétele 1 104,8 -- -- 29,7--29,7---- 29,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 104,8 -- -- 29,7-------- 29,7

TÁMOGATÁSOK 7 534,7 5 000,0 -- 5 423,1--423,1--5 000,0 5 423,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 7 534,7 5 000,0 -- 5 423,1--423,1--5 000,0 5 423,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 7 534,7 5 000,0 -- 5 423,1--423,1--5 000,0 5 423,1

Központi, irányító szervi támogatás 7 534,7 5 000,0 -- 5 423,1--423,1--5 000,0 5 423,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 29,7 -- -- -- -- -- -- -- 24,4

Kereskedelemfejlesztési célú támogatások ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )17 4

3071



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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 -- 500,0 -- 499,5---0,5--500,0 499,5

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- 499,5---0,5--500,0 499,5

 / 1 Személyi juttatások -- 50,0 -- -----50,0--50,0 --

Külső személyi juttatások -- 50,0 -- --------50,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 1,6 -- 499,5--497,9--1,6 499,5

Szolgáltatási kiadások -- 1,6 -- 393,6------1,6 393,6

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 105,9-------- 105,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 448,4 -- -----448,4--448,4 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 448,4 -- --------448,4 --

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- 499,5---0,5--500,0 499,5

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 499,5---0,5--500,0 499,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 499,5---0,5--500,0 499,5

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- 499,5---0,5--500,0 499,5

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

Közép-európai külgazdaságfejlesztési célelőirányzat ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem 
bontott) )

17 5

KIADÁSOK -- 1 490,7 -- 1 490,7------1 490,7 1 490,7

1 Működési költségvetés -- 1 490,7 -- 1 490,7------1 490,7 1 490,7

 / 3 Dologi kiadások -- 5,2 -- 1 490,7--1 485,5--5,2 1 490,7

Szolgáltatási kiadások -- 5,2 -- 1 174,9------5,2 1 174,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 315,8-------- 315,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 1 485,5 -- -----1 485,5--1 485,5 --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- 1 485,5 -- --------1 485,5 --

TÁMOGATÁSOK -- 1 490,7 -- 1 490,7------1 490,7 1 490,7

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 490,7 -- 1 490,7------1 490,7 1 490,7

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 1 490,7 -- 1 490,7------1 490,7 1 490,7

Központi, irányító szervi támogatás -- 1 490,7 -- 1 490,7------1 490,7 1 490,7

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

Külgazdasági és Külügyminisztérium felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása ( 01138 
Külügyi szakigazgatás )

17 6

KIADÁSOK 1 074,2 247,0 -- 3 603,0--37,23 320,0247,0 3 604,2

1 Működési költségvetés 1 057,0 247,0 -- 2 684,6---253,72 692,5247,0 2 685,8

 / 1 Személyi juttatások -- 70,0 -- -----206,0135,970,0 --

Külső személyi juttatások -- 70,0 -- --------70,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- -- -- -----50,450,4-- --

 / 3 Dologi kiadások 29,2 102,7 -- 15,8---1 631,81 546,2102,7 17,0

Szolgáltatási kiadások 29,2 102,7 -- 15,8------102,7 17,0

3072



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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 1 027,8 74,3 -- 2 668,8--1 634,5960,074,3 2 668,8

Nemzetközi kötelezettségek -- -- -- 811,9-------- 811,9

Elvonások és befizetések 21,5 -- -- 63,8-------- 63,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 474,4-------- 474,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1 006,3 74,3 -- 1 318,7------74,3 1 318,7

2 Felhalmozási költségvetés 17,2 -- -- 918,4--290,9627,5-- 918,4

 / 6 Beruházások -- -- -- -----31,531,5-- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17,2 -- -- 918,4--322,4596,0-- 918,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 17,2 -- -- 918,4-------- 918,4

BEVÉTELEK 495,1 -- -- 78,5--78,5---- 78,5

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 5,4 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

5,4 -- -- ---------- --

4 Működési bevételek -- -- -- 3,8--3,8---- 3,8

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök 489,7 -- -- 74,7--74,7---- 74,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 489,7 -- -- 74,7-------- 74,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 245,0 -- -- 549,5--549,5---- 549,5

8 Maradvány igénybevétele 245,0 -- -- 549,5--549,5---- 549,5

 / 1 Maradvány igénybevétele 245,0 -- -- 549,5--549,5---- 549,5

Maradvány igénybevétele 245,0 -- -- 549,5--549,5---- 549,5

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 245,0 -- -- 549,5-------- 549,5

TÁMOGATÁSOK 883,7 247,0 -- 2 976,2---590,83 320,0247,0 2 976,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 883,7 247,0 -- 2 976,2---590,83 320,0247,0 2 976,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 883,7 247,0 -- 2 976,2---590,83 320,0247,0 2 976,2

Központi, irányító szervi támogatás 883,7 247,0 -- 2 976,2---590,83 320,0247,0 2 976,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 549,6 -- -- -- -- -- -- -- 1,2

Kormányfői Protokoll ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 8

KIADÁSOK 491,6 -- -- 456,1--456,1---- 456,1

1 Működési költségvetés 491,6 -- -- 456,1--456,1---- 456,1

 / 1 Személyi juttatások 61,1 -- -- 61,5--61,5---- 61,5

Külső személyi juttatások 61,1 -- -- 61,5-------- 61,5

 / 3 Dologi kiadások 269,0 -- -- 144,7--144,7---- 144,7

Készletbeszerzés 5,2 -- -- 3,4-------- 3,4

Szolgáltatási kiadások 37,9 -- -- 39,4-------- 39,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 202,5 -- -- 81,1-------- 81,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 23,4 -- -- 20,8-------- 20,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 161,5 -- -- 249,9--249,9---- 249,9

Elvonások és befizetések 2,8 -- -- 0,4-------- 0,4

3073



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 158,7 -- -- 249,5-------- 249,5

BEVÉTELEK -- -- -- 329,4--329,4---- 329,4

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 327,2--327,2---- 327,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 327,2-------- 327,2

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,2--2,2---- 2,2

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,2-------- 2,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 189,9 -- -- 91,3--91,3---- 91,3

8 Maradvány igénybevétele 189,9 -- -- 91,3--91,3---- 91,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 189,9 -- -- 91,3--91,3---- 91,3

Maradvány igénybevétele 189,9 -- -- 91,3--91,3---- 91,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 189,9 -- -- 91,3-------- 91,3

TÁMOGATÁSOK 393,0 -- -- 35,4--35,4---- 35,4

8 Központi, irányító szervi támogatás 393,0 -- -- 35,4--35,4---- 35,4

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 393,0 -- -- 35,4--35,4---- 35,4

Központi, irányító szervi támogatás 393,0 -- -- 35,4--35,4---- 35,4

KELETKEZETT MARADVÁNY: 91,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Kisebbségpolitikai célok támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 12

KIADÁSOK 4,5 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 4,5 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,5 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 4,5 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 4,5 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 4,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 4,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 4,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 4,5 -- -- ---------- --

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

Kulturális diplomáciai projektek támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 15

KIADÁSOK 147,7 400,0 -- 248,5---108,7--400,0 291,3

1 Működési költségvetés 147,7 400,0 -- 248,3---108,9--400,0 291,1

 / 1 Személyi juttatások -- 150,0 -- -----109,2--150,0 40,8

Külső személyi juttatások -- 150,0 -- --------150,0 40,8

 / 3 Dologi kiadások 0,5 250,0 -- 0,9---249,1--250,0 0,9

Szolgáltatási kiadások 0,5 250,0 -- 0,9------250,0 0,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 147,2 -- -- 247,4--249,4---- 249,4

Elvonások és befizetések -- -- -- 1,6-------- 1,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 3,0-------- 3,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 147,2 -- -- 242,8-------- 244,8

3074



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 0,2-------- 0,2

BEVÉTELEK -- -- -- 16,0--16,0---- 16,0

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 16,0--16,0---- 16,0

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 16,0-------- 16,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 92,6 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

8 Maradvány igénybevétele 92,6 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

 / 1 Maradvány igénybevétele 92,6 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

Maradvány igénybevétele 92,6 -- -- 60,2--60,2---- 60,2

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 92,6 -- -- 60,2-------- 60,2

TÁMOGATÁSOK 115,3 400,0 -- 215,1---184,9--400,0 215,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 115,3 400,0 -- 215,1---184,9--400,0 215,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 115,3 400,0 -- 215,1---184,9--400,0 215,1

Központi, irányító szervi támogatás 115,3 400,0 -- 215,1---184,9--400,0 215,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 60,2 -- -- -- -- -- -- -- 42,8

Állami protokoll támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 16

KIADÁSOK 253,3 250,0 -- 137,5---99,4--250,0 150,6

1 Működési költségvetés 253,3 250,0 -- 137,5---99,4--250,0 150,6

 / 1 Személyi juttatások 58,9 138,6 -- 15,0---110,5--138,6 28,1

Külső személyi juttatások 58,9 138,6 -- 15,0------138,6 28,1

 / 3 Dologi kiadások 178,2 111,4 -- 71,7---39,7--111,4 71,7

Készletbeszerzés 4,9 -- -- 9,1-------- 9,1

Szolgáltatási kiadások 96,4 30,0 -- 41,4------30,0 41,4

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 36,5 55,4 -- 4,9------55,4 4,9

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 40,4 26,0 -- 16,3------26,0 16,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 16,2 -- -- 50,8--50,8---- 50,8

Elvonások és befizetések 16,2 -- -- 0,8-------- 0,8

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 50,0-------- 50,0

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 113,4 -- -- 66,3--66,3---- 66,3

8 Maradvány igénybevétele 113,4 -- -- 66,3--66,3---- 66,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 113,4 -- -- 66,3--66,3---- 66,3

Maradvány igénybevétele 113,4 -- -- 66,3--66,3---- 66,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 113,4 -- -- 66,3-------- 66,3

TÁMOGATÁSOK 206,2 250,0 -- 84,3---165,7--250,0 84,3

8 Központi, irányító szervi támogatás 206,2 250,0 -- 84,3---165,7--250,0 84,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 206,2 250,0 -- 84,3---165,7--250,0 84,3

Központi, irányító szervi támogatás 206,2 250,0 -- 84,3---165,7--250,0 84,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: 66,3 -- -- -- -- -- -- -- 13,1

3075



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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
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Visegrádi Csoport soros magyar elnökségének támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )17 17

KIADÁSOK 28,2 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 28,2 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 0,1 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 28,1 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 0,1 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 28,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 28,2 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 28,2 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 28,2 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 28,2 -- -- ---------- --

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

A Magyar Foundation of North America támogatása ( 08143 Alapítványi működés )17 18

KIADÁSOK 827,6 612,4 -- -----612,4--612,4 --

1 Működési költségvetés 827,6 612,4 -- -----612,4--612,4 --

 / 3 Dologi kiadások 2,2 2,0 -- -----2,0--2,0 --

Szolgáltatási kiadások 2,2 2,0 -- --------2,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 825,4 610,4 -- -----610,4--610,4 --

Elvonások és befizetések 213,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 612,4 610,4 -- --------610,4 --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 827,5 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 827,5 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 827,5 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 827,5 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 827,5 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 0,1 612,4 -- -----612,4--612,4 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 612,4 -- -----612,4--612,4 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,1 612,4 -- -----612,4--612,4 --

Központi, irányító szervi támogatás 0,1 612,4 -- -----612,4--612,4 --

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

Űrtevékenységekkel kapcsolatos feladatok ( 13707 Nemzetközi gazdasági kapcsolatok )17 19

KIADÁSOK 2 590,0 2 230,7 -- 3 832,7---719,62 321,62 230,7 3 832,7

1 Működési költségvetés 2 590,0 2 230,7 -- 3 822,3---730,02 321,62 230,7 3 822,3

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----139,0139,0-- --

 / 3 Dologi kiadások 1,0 2,0 -- 9,3---7,314,62,0 9,3

Szolgáltatási kiadások 1,0 2,0 -- 9,3------2,0 9,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2 589,0 2 228,7 -- 3 813,0---583,72 168,02 228,7 3 813,0
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Nemzetközi kötelezettségek 2 579,3 2 021,7 -- 3 755,5------2 021,7 3 755,5

Elvonások és befizetések -- -- -- 3,9-------- 3,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 9,7 207,0 -- 53,6------207,0 53,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10,4--10,4---- 10,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 10,4--10,4---- 10,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 10,4-------- 10,4

BEVÉTELEK 9,6 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 9,6 -- -- ---------- --

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 2,8-------- 2,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS -- -- -- 11,8--11,8---- 11,8

8 Maradvány igénybevétele -- -- -- 11,8--11,8---- 11,8

 / 1 Maradvány igénybevétele -- -- -- 11,8--11,8---- 11,8

Maradvány igénybevétele -- -- -- 11,8--11,8---- 11,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele -- -- -- 11,8-------- 11,8

TÁMOGATÁSOK 2 592,2 2 230,7 -- 3 818,1---734,22 321,62 230,7 3 818,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 2 592,2 2 230,7 -- 3 818,1---734,22 321,62 230,7 3 818,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 2 592,2 2 230,7 -- 3 818,1---734,22 321,62 230,7 3 818,1

Központi, irányító szervi támogatás 2 592,2 2 230,7 -- 3 818,1---734,22 321,62 230,7 3 818,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 11,8 -- -- -- -- -- -- -- --

Budapesti Víz Világtalálkozó megrendezése ( 01509 Egyéb általános közszolgáltatások )17 20

KIADÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

 / 1 Személyi juttatások -- 220,0 -- -----220,0--220,0 --

Külső személyi juttatások -- 220,0 -- --------220,0 --

 / 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

-- 30,0 -- -----30,0--30,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- 250,0 -- -----250,0--250,0 --

Szolgáltatási kiadások -- 250,0 -- --------250,0 --

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----500,0--500,0 --

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

Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )17 21

KIADÁSOK -- -- -- 3 646,9--3 496,9150,0-- 3 646,9

1 Működési költségvetés -- -- -- 3 646,9--3 496,9150,0-- 3 646,9
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 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----3,03,0-- --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 760,4--760,4---- 760,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 598,8-------- 598,8

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- -- -- 161,6-------- 161,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 886,5--2 739,5147,0-- 2 886,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 886,5-------- 2 886,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 3 646,9--3 496,9150,0-- 3 646,9

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 3 646,9--3 496,9150,0-- 3 646,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 3 646,9--3 496,9150,0-- 3 646,9

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 3 646,9--3 496,9150,0-- 3 646,9

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

MFK NKft. működési támogatása ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )17 22

KIADÁSOK 365,4 150,0 -- 216,0--66,0--150,0 216,0

1 Működési költségvetés 361,6 150,0 -- 216,0--66,0--150,0 216,0

 / 3 Dologi kiadások -- 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

Szolgáltatási kiadások -- 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 361,6 149,5 -- 215,5--66,0--149,5 215,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 361,6 149,5 -- 215,5------149,5 215,5

2 Felhalmozási költségvetés 3,8 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,8 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 215,9 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 215,9 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 215,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 215,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 215,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 149,5 150,0 -- 216,0--66,0--150,0 216,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 149,5 150,0 -- 216,0--66,0--150,0 216,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 149,5 150,0 -- 216,0--66,0--150,0 216,0

Központi, irányító szervi támogatás 149,5 150,0 -- 216,0--66,0--150,0 216,0

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

A magyar–szerb kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról szóló megállapodás végrehajtását célzó 
támogatási eszköz ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )

17 23

KIADÁSOK -- -- -- 1 610,6--1 610,6---- 1 610,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 609,1--1 609,1---- 1 609,1

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 2,9-------- 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 606,2--1 606,2---- 1 606,2
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 606,2-------- 1 606,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 1,5--1,5---- 1,5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1,5-------- 1,5

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 610,6--1 610,6---- 1 610,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 610,6--1 610,6---- 1 610,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 610,6--1 610,6---- 1 610,6

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 610,6--1 610,6---- 1 610,6

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

Stipendium Hungaricum ( 043 Felsőfokú oktatás )17 33

KIADÁSOK -- -- -- 350,9--60,0290,9-- 350,9

1 Működési költségvetés -- -- -- 350,9--60,0290,9-- 350,9

 / 1 Személyi juttatások -- -- -- -----290,9290,9-- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 350,9--350,9---- 350,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 350,9-------- 350,9

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 350,9--60,0290,9-- 350,9

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 350,9--60,0290,9-- 350,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 350,9--60,0290,9-- 350,9

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 350,9--60,0290,9-- 350,9

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

HIPA NZrt. működési támogatása ( 13408 Általános gazdasági és kereskedelmi  szakigazgatás )17 34

KIADÁSOK -- -- -- 1 210,7--876,5334,2-- 1 210,7

1 Működési költségvetés -- -- -- 1 185,8--851,6334,2-- 1 185,8

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 3,4--3,4---- 3,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 3,4-------- 3,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 1 182,4--848,2334,2-- 1 182,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 1 182,4-------- 1 182,4

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 24,9--24,9---- 24,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 24,9--24,9---- 24,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 24,9-------- 24,9

BEVÉTELEK -- -- -- 165,6--165,6---- 165,6

1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről -- -- -- 165,2--165,2---- 165,2

 / 6 Egyéb működési célú támogatások bevételei 
államháztartáson belülről

-- -- -- 165,2-------- 165,2

4 Működési bevételek -- -- -- 0,4--0,4---- 0,4

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

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 1 045,1--710,9334,2-- 1 045,1

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 045,1--710,9334,2-- 1 045,1
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 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 045,1--710,9334,2-- 1 045,1

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 1 045,1--710,9334,2-- 1 045,1

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

Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása ( X 1231 )27

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

Európai Területi Társulások támogatása ( 01131 Nemzetközi diplomácia )27 1

KIADÁSOK 238,4 200,0 -- 196,4---3,6--200,0 196,4

1 Működési költségvetés 205,5 200,0 -- 189,0---11,0--200,0 189,0

 / 1 Személyi juttatások -- 50,0 -- -----50,0--50,0 --

Külső személyi juttatások -- 50,0 -- --------50,0 --

 / 3 Dologi kiadások 0,8 0,6 -- 0,7--0,1--0,6 0,7

Szolgáltatási kiadások 0,8 0,6 -- 0,7------0,6 0,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 204,7 149,4 -- 188,3--38,9--149,4 188,3

Elvonások és befizetések 6,9 -- -- 1,1-------- 1,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 197,8 149,4 -- 187,2------149,4 187,2

2 Felhalmozási költségvetés 32,9 -- -- 7,4--7,4---- 7,4

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 32,9 -- -- 7,4--7,4---- 7,4

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 32,9 -- -- 7,4-------- 7,4

BEVÉTELEK 2,0 -- -- 4,5--4,5---- 4,5

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- 4,4--4,4---- 4,4

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1,9 -- -- 4,4-------- 4,4

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 0,1-------- 0,1

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 57,4 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

8 Maradvány igénybevétele 57,4 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 57,4 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Maradvány igénybevétele 57,4 -- -- 1,8--1,8---- 1,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 57,4 -- -- 1,8-------- 1,8

TÁMOGATÁSOK 180,9 200,0 -- 190,1---9,9--200,0 190,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 180,9 200,0 -- 190,1---9,9--200,0 190,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 180,9 200,0 -- 190,1---9,9--200,0 190,1

Központi, irányító szervi támogatás 180,9 200,0 -- 190,1---9,9--200,0 190,1

KELETKEZETT MARADVÁNY: 1,9 -- -- -- -- -- -- -- --

Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány támogatása ( 08129 Egyéb kulturális tevékenységek és szolgáltatások 
(nem bontott) )

27 2

KIADÁSOK 421,3 696,2 -- 643,5---52,7--696,2 643,5

1 Működési költségvetés 392,0 654,8 -- 626,7---28,1--654,8 626,7

 / 3 Dologi kiadások 1,9 2,4 -- 2,3---0,1--2,4 2,3
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Szolgáltatási kiadások 1,9 2,4 -- 2,3------2,4 2,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 390,1 652,4 -- 624,4---28,0--652,4 624,4

Elvonások és befizetések 0,9 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 389,2 652,4 -- 624,4------652,4 624,4

2 Felhalmozási költségvetés 29,3 41,4 -- 16,8---24,6--41,4 16,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 29,3 41,4 -- 16,8---24,6--41,4 16,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 29,3 41,4 -- 16,8------41,4 16,8

TÁMOGATÁSOK 421,3 696,2 -- 643,5---52,7--696,2 643,5

8 Központi, irányító szervi támogatás 421,3 696,2 -- 643,5---52,7--696,2 643,5

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 421,3 696,2 -- 643,5---52,7--696,2 643,5

Központi, irányító szervi támogatás 421,3 696,2 -- 643,5---52,7--696,2 643,5

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

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása ( 01413 Társadalomtudományi alapkutatás )27 3

KIADÁSOK 173,0 365,0 -- 447,0--82,0--365,0 447,0

1 Működési költségvetés 171,0 365,0 -- 442,3--77,3--365,0 442,3

 / 3 Dologi kiadások 0,6 1,3 -- 1,3------1,3 1,3

Szolgáltatási kiadások 0,6 1,3 -- 1,3------1,3 1,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 170,4 363,7 -- 441,0--77,3--363,7 441,0

Elvonások és befizetések 8,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 162,4 363,7 -- 441,0------363,7 441,0

2 Felhalmozási költségvetés 2,0 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2,0 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 2,0 -- -- 4,7-------- 4,7

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 8,0 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 8,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,0 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 165,0 365,0 -- 447,0--82,0--365,0 447,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 165,0 365,0 -- 447,0--82,0--365,0 447,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 165,0 365,0 -- 447,0--82,0--365,0 447,0

Központi, irányító szervi támogatás 165,0 365,0 -- 447,0--82,0--365,0 447,0

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

Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek támogatása ( 08149 Egyéb közösségi, társadalmi szervezetek 
tevékenységei (nem bontott) )

27 4

KIADÁSOK 4,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

1 Működési költségvetés 4,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 4,0 -- -- 0,1--0,1---- 0,1
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Elvonások és befizetések 4,0 -- -- 0,1-------- 0,1

BEVÉTELEK 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

8 Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele 3,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,9 -- -- 0,1-------- 0,1

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

Külföldi magyar emlékek megőrzése ( 01131 Nemzetközi diplomácia )27 5

KIADÁSOK 13,1 40,0 -- 0,7---39,3--40,0 0,7

1 Működési költségvetés 13,1 40,0 -- 0,7---39,3--40,0 0,7

 / 3 Dologi kiadások 0,1 0,1 -- -----0,1--0,1 --

Szolgáltatási kiadások 0,1 0,1 -- --------0,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 13,0 39,9 -- 0,7---39,2--39,9 0,7

Elvonások és befizetések 2,1 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 10,9 39,9 -- 0,6------39,9 0,6

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 13,1 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

8 Maradvány igénybevétele 13,1 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 13,1 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

Maradvány igénybevétele 13,1 -- -- 0,7--0,7---- 0,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 13,1 -- -- 0,7-------- 0,7

TÁMOGATÁSOK 0,7 40,0 -- -----40,0--40,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás 0,7 40,0 -- -----40,0--40,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 0,7 40,0 -- -----40,0--40,0 --

Központi, irányító szervi támogatás 0,7 40,0 -- -----40,0--40,0 --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági programok támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 13

KIADÁSOK 17 097,9 -- -- 2 525,6--2 525,6---- 2 525,6

1 Működési költségvetés 625,3 -- -- 535,8--535,8---- 535,8

 / 3 Dologi kiadások 62,1 -- -- 10,7--10,7---- 10,7

Szolgáltatási kiadások 62,1 -- -- 10,7-------- 10,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 563,2 -- -- 525,1--525,1---- 525,1

Elvonások és befizetések 161,0 -- -- 298,5-------- 298,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 402,2 -- -- 226,6-------- 226,6

2 Felhalmozási költségvetés 16 472,6 -- -- 1 989,8--1 989,8---- 1 989,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 16 472,6 -- -- 1 989,8--1 989,8---- 1 989,8
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Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 16 472,6 -- -- 1 989,8-------- 1 989,8

BEVÉTELEK 59,4 -- -- ---------- --

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 59,4 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 59,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 7 233,2 -- -- 2 525,6--2 525,6---- 2 525,6

8 Maradvány igénybevétele 7 233,2 -- -- 2 525,6--2 525,6---- 2 525,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 7 233,2 -- -- 2 525,6--2 525,6---- 2 525,6

Maradvány igénybevétele 7 233,2 -- -- 2 525,6--2 525,6---- 2 525,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 7 233,2 -- -- 2 525,6-------- 2 525,6

TÁMOGATÁSOK 12 331,0 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 12 331,0 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 12 331,0 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 12 331,0 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2 525,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 14

KIADÁSOK 4 999,5 -- -- 106,7--106,7---- 106,7

1 Működési költségvetés 692,3 -- -- 52,8--52,8---- 52,8

 / 3 Dologi kiadások 21,1 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

Szolgáltatási kiadások 21,1 -- -- 2,8-------- 2,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 671,2 -- -- 50,0--50,0---- 50,0

Elvonások és befizetések 445,7 -- -- 50,0-------- 50,0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 225,5 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 4 307,2 -- -- 53,9--53,9---- 53,9

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 307,2 -- -- 53,9--53,9---- 53,9

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 4 307,2 -- -- 53,9-------- 53,9

BEVÉTELEK 11,3 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 11,3 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 11,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 796,5 -- -- 106,7--106,7---- 106,7

8 Maradvány igénybevétele 796,5 -- -- 106,7--106,7---- 106,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 796,5 -- -- 106,7--106,7---- 106,7

Maradvány igénybevétele 796,5 -- -- 106,7--106,7---- 106,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 796,5 -- -- 106,7-------- 106,7

TÁMOGATÁSOK 4 298,4 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 298,4 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 298,4 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4 298,4 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 106,7 -- -- -- -- -- -- -- --
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A horvátországi magyarok demokratikus közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia támogatása ( 13301 
Gazdaság- és területfejlesztés )

27 15

KIADÁSOK 510,9 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

1 Működési költségvetés 61,8 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 3 Dologi kiadások 3,2 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 3,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 58,6 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Elvonások és befizetések 19,3 -- -- 0,1-------- 0,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 39,3 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 449,1 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 449,1 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 449,1 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 0,1 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 18,4 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

8 Maradvány igénybevétele 18,4 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

 / 1 Maradvány igénybevétele 18,4 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Maradvány igénybevétele 18,4 -- -- 0,1--0,1---- 0,1

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 18,4 -- -- 0,1-------- 0,1

TÁMOGATÁSOK 492,5 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 492,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 492,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 492,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 0,1 -- -- -- -- -- -- -- --

Muravidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 16

KIADÁSOK 240,7 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 61,8 -- -- ---------- --

 / 3 Dologi kiadások 1,9 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 1,9 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 59,9 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 20,0 -- -- ---------- --

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 39,9 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 178,9 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 178,9 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 178,9 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 21,9 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 21,9 -- -- ---------- --
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 / 1 Maradvány igénybevétele 21,9 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 21,9 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 21,9 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 218,8 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 218,8 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 218,8 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 218,8 -- -- ---------- --

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

Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 17

KIADÁSOK 1 534,1 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

1 Működési költségvetés 85,7 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 3 Dologi kiadások 5,2 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 5,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 80,5 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

Elvonások és befizetések 4,3 -- -- 3,3-------- 3,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 76,2 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 1 448,4 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 1 448,4 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 1 448,4 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 904,6 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

8 Maradvány igénybevétele 904,6 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 904,6 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

Maradvány igénybevétele 904,6 -- -- 3,3--3,3---- 3,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 904,6 -- -- 3,3-------- 3,3

TÁMOGATÁSOK 629,6 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 629,6 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 629,6 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 629,6 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 3,3 -- -- -- -- -- -- -- --

Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 18

KIADÁSOK 5 183,9 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

1 Működési költségvetés 103,2 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

 / 3 Dologi kiadások 16,6 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások 16,6 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 86,6 -- -- 4,7--4,7---- 4,7
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Elvonások és befizetések 14,0 -- -- 4,7-------- 4,7

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 72,6 -- -- ---------- --

2 Felhalmozási költségvetés 5 080,7 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 080,7 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 5 080,7 -- -- ---------- --

BEVÉTELEK 3,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 3,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 3,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 869,5 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

8 Maradvány igénybevétele 869,5 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

 / 1 Maradvány igénybevétele 869,5 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

Maradvány igénybevétele 869,5 -- -- 4,7--4,7---- 4,7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 869,5 -- -- 4,7-------- 4,7

TÁMOGATÁSOK 4 315,9 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 4 315,9 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 4 315,9 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 4 315,9 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 4,7 -- -- -- -- -- -- -- --

Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 19

KIADÁSOK 221,5 200,0 -- 301,4--101,4--200,0 301,4

1 Működési költségvetés 213,8 200,0 -- 282,4--82,4--200,0 282,4

 / 1 Személyi juttatások -- 33,3 -- -----33,3--33,3 --

Külső személyi juttatások -- 33,3 -- --------33,3 --

 / 3 Dologi kiadások 0,6 33,3 -- 1,1---32,2--33,3 1,1

Szolgáltatási kiadások 0,6 33,2 -- 1,1------33,2 1,1

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 0,1 -- --------0,1 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 213,2 133,4 -- 281,3--147,9--133,4 281,3

Elvonások és befizetések 10,6 -- -- 3,4-------- 3,4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 202,6 133,4 -- 277,9------133,4 277,9

2 Felhalmozási költségvetés 7,7 -- -- 19,0--19,0---- 19,0

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 7,7 -- -- 19,0--19,0---- 19,0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 7,7 -- -- 19,0-------- 19,0

BEVÉTELEK 0,1 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,1 -- -- 2,8-------- 2,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 76,2 -- -- 124,4--124,4---- 124,4

8 Maradvány igénybevétele 76,2 -- -- 124,4--124,4---- 124,4

 / 1 Maradvány igénybevétele 76,2 -- -- 124,4--124,4---- 124,4

Maradvány igénybevétele 76,2 -- -- 124,4--124,4---- 124,4
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Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 76,2 -- -- 124,4-------- 124,4

TÁMOGATÁSOK 269,6 200,0 -- 174,2---25,8--200,0 174,2

8 Központi, irányító szervi támogatás 269,6 200,0 -- 174,2---25,8--200,0 174,2

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 269,6 200,0 -- 174,2---25,8--200,0 174,2

Központi, irányító szervi támogatás 269,6 200,0 -- 174,2---25,8--200,0 174,2

KELETKEZETT MARADVÁNY: 124,4 -- -- -- -- -- -- -- --

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata ( 01131 Nemzetközi diplomácia )27 20

KIADÁSOK 70,0 70,0 -- 150,0--80,0--70,0 150,0

1 Működési költségvetés 69,4 70,0 -- 147,2--77,2--70,0 147,2

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 0,3--0,3---- 0,3

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,3-------- 0,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 69,4 70,0 -- 146,9--76,9--70,0 146,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 69,4 70,0 -- 146,9------70,0 146,9

2 Felhalmozási költségvetés 0,6 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 0,6 -- -- 2,8--2,8---- 2,8

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 0,6 -- -- 2,8-------- 2,8

TÁMOGATÁSOK 70,0 70,0 -- 150,0--80,0--70,0 150,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 70,0 70,0 -- 150,0--80,0--70,0 150,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 70,0 70,0 -- 150,0--80,0--70,0 150,0

Központi, irányító szervi támogatás 70,0 70,0 -- 150,0--80,0--70,0 150,0

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

Határon túli gazdaságfejlesztési programok támogatása ( 13301 Gazdaság- és területfejlesztés )27 21

KIADÁSOK -- 50 000,0 -- 39 783,1---9 925,7--50 000,0 40 074,3

1 Működési költségvetés -- 4 000,0 -- 2 260,0---1 740,0--4 000,0 2 260,0

 / 1 Személyi juttatások -- 4 000,0 -- -----4 000,0--4 000,0 --

Külső személyi juttatások -- 4 000,0 -- --------4 000,0 --

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- 78,4--78,4---- 78,4

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 78,4-------- 78,4

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 2 181,6--2 181,6---- 2 181,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 2 181,6-------- 2 181,6

2 Felhalmozási költségvetés -- 46 000,0 -- 37 523,1---8 185,7--46 000,0 37 814,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- 46 000,0 -- 37 523,1---8 185,7--46 000,0 37 814,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- 46 000,0 -- 37 523,1------46 000,0 37 814,3

BEVÉTELEK -- -- -- 303,0--303,0---- 303,0

4 Működési bevételek -- -- -- 1,4--1,4---- 1,4

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

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 204,5--204,5---- 204,5

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 204,5-------- 204,5
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7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 97,1--97,1---- 97,1

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 97,1-------- 97,1

TÁMOGATÁSOK -- 50 000,0 -- 39 771,3---10 228,7--50 000,0 39 771,3

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 50 000,0 -- 39 771,3---10 228,7--50 000,0 39 771,3

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 50 000,0 -- 39 771,3---10 228,7--50 000,0 39 771,3

Központi, irányító szervi támogatás -- 50 000,0 -- 39 771,3---10 228,7--50 000,0 39 771,3

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- 291,2

Regionális stratégiai fejlesztések ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )27 22

KIADÁSOK -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

1 Működési költségvetés -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 13,6-------- 13,6

TÁMOGATÁSOK -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

8 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

Központi, irányító szervi támogatás -- -- -- 13,6--13,6---- 13,6

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

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések ( X 1231 )37

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

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások ( 01131 Nemzetközi diplomácia )37 1

KIADÁSOK 8 296,3 7 211,1 -- 6 897,2---2 925,22 613,47 211,1 6 899,3

1 Működési költségvetés 8 296,3 7 211,1 -- 6 897,2---2 925,22 613,47 211,1 6 899,3

 / 3 Dologi kiadások 16,6 26,5 -- 27,7--1,2--26,5 27,7

Szolgáltatási kiadások 16,6 26,5 -- 27,7------26,5 27,7

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8 279,7 7 184,6 -- 6 869,5---2 926,42 613,47 184,6 6 871,6

Nemzetközi kötelezettségek 8 028,8 7 184,6 -- 6 869,1------7 184,6 6 871,2

Elvonások és befizetések 250,9 -- -- 0,4-------- 0,4

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 1 541,9 -- -- 51,3--51,3---- 51,3

8 Maradvány igénybevétele 1 541,9 -- -- 51,3--51,3---- 51,3

 / 1 Maradvány igénybevétele 1 541,9 -- -- 51,3--51,3---- 51,3

Maradvány igénybevétele 1 541,9 -- -- 51,3--51,3---- 51,3

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 1 541,9 -- -- 51,3-------- 51,3

TÁMOGATÁSOK 6 805,6 7 211,1 -- 6 848,0---2 976,52 613,47 211,1 6 848,0

8 Központi, irányító szervi támogatás 6 805,6 7 211,1 -- 6 848,0---2 976,52 613,47 211,1 6 848,0

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 6 805,6 7 211,1 -- 6 848,0---2 976,52 613,47 211,1 6 848,0

Központi, irányító szervi támogatás 6 805,6 7 211,1 -- 6 848,0---2 976,52 613,47 211,1 6 848,0

KELETKEZETT MARADVÁNY: 51,2 -- -- -- -- -- -- -- 2,1

Európai uniós befizetések ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )37 2

3088



Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  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 11 839,5 9 487,6 -- 9 373,9---113,7--9 487,6 9 373,9

1 Működési költségvetés 11 839,5 9 487,6 -- 9 373,9---113,7--9 487,6 9 373,9

 / 3 Dologi kiadások 40,2 27,8 -- 31,8--4,0--27,8 31,8

Szolgáltatási kiadások 40,2 27,8 -- 31,8------27,8 31,8

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 11 799,3 9 459,8 -- 9 342,1---117,7--9 459,8 9 342,1

Nemzetközi kötelezettségek 11 797,9 9 459,8 -- 9 342,1------9 459,8 9 342,1

Elvonások és befizetések 1,4 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 168,4 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 168,4 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 168,4 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 168,4 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 168,4 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 11 671,1 9 487,6 -- 9 373,9---113,7--9 487,6 9 373,9

8 Központi, irányító szervi támogatás 11 671,1 9 487,6 -- 9 373,9---113,7--9 487,6 9 373,9

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 11 671,1 9 487,6 -- 9 373,9---113,7--9 487,6 9 373,9

Központi, irányító szervi támogatás 11 671,1 9 487,6 -- 9 373,9---113,7--9 487,6 9 373,9

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

Az afgán nemzeti biztonsági erők fenntartásához szükséges pénzügyi hozzájárulás ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági 
segély (nem bontott) )

37 3

KIADÁSOK 130,1 143,0 -- 139,1---3,9--143,0 139,1

1 Működési költségvetés 130,1 143,0 -- 139,1---3,9--143,0 139,1

 / 3 Dologi kiadások 0,5 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

Szolgáltatási kiadások 0,5 0,5 -- 0,5------0,5 0,5

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 129,6 142,5 -- 138,6---3,9--142,5 138,6

Nemzetközi kötelezettségek 126,4 142,5 -- 138,6------142,5 138,6

Elvonások és befizetések 3,2 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 3,2 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 3,2 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 3,2 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 3,2 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 3,2 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK 126,9 143,0 -- 139,1---3,9--143,0 139,1

8 Központi, irányító szervi támogatás 126,9 143,0 -- 139,1---3,9--143,0 139,1

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 126,9 143,0 -- 139,1---3,9--143,0 139,1

Központi, irányító szervi támogatás 126,9 143,0 -- 139,1---3,9--143,0 139,1

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

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés ( X 1231 )47

KELETKEZETT MARADVÁNY: -- -- -- -- -- -- -- -- --
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Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 1

KIADÁSOK 498,9 200,0 -- 2 467,3--2 836,8--200,0 3 036,8

1 Működési költségvetés 439,1 200,0 -- 1 051,4--1 321,6--200,0 1 411,6

 / 1 Személyi juttatások -- 20,0 -- ----30,3--20,0 50,3

Külső személyi juttatások -- 20,0 -- --------20,0 50,3

 / 3 Dologi kiadások 1,9 70,0 -- 28,1--27,0--70,0 97,0

Szolgáltatási kiadások 1,9 69,6 -- 28,1------69,6 97,0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások -- 0,4 -- --------0,4 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 437,2 110,0 -- 1 023,3--1 264,3--110,0 1 264,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 13,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 437,2 110,0 -- 1 023,3------110,0 1 251,1

2 Felhalmozási költségvetés 59,8 -- -- 1 415,9--1 515,2---- 1 625,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 59,8 -- -- 1 415,9--1 515,2---- 1 625,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 59,8 -- -- 1 415,9-------- 1 625,2

BEVÉTELEK 1,1 -- -- 18,2--18,2---- 18,2

4 Működési bevételek -- -- -- 0,6--0,6---- 0,6

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 0,6-------- 0,6

6 Működési célú átvett pénzeszközök 0,8 -- -- 17,6--17,6---- 17,6

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 0,8 -- -- 17,6-------- 17,6

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0,3 -- -- ---------- --

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

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 305,4 -- -- 204,8--204,8---- 204,8

8 Maradvány igénybevétele 305,4 -- -- 204,8--204,8---- 204,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 305,4 -- -- 204,8--204,8---- 204,8

Maradvány igénybevétele 305,4 -- -- 204,8--204,8---- 204,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 305,4 -- -- 204,8-------- 204,8

TÁMOGATÁSOK 397,2 200,0 -- 2 813,8--2 613,8--200,0 2 813,8

8 Központi, irányító szervi támogatás 397,2 200,0 -- 2 813,8--2 613,8--200,0 2 813,8

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 397,2 200,0 -- 2 813,8--2 613,8--200,0 2 813,8

Központi, irányító szervi támogatás 397,2 200,0 -- 2 813,8--2 613,8--200,0 2 813,8

KELETKEZETT MARADVÁNY: 204,8 -- -- -- -- -- -- -- 569,5

Humanitárius segélyezés ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 2

KIADÁSOK 1,6 -- -- 19,1--20,9---- 20,9

1 Működési költségvetés 1,6 -- -- 5,1--6,7---- 6,7

 / 3 Dologi kiadások 1,6 -- -- 0,1--1,0---- 1,0

Készletbeszerzés 1,6 -- -- ---------- --

Szolgáltatási kiadások -- -- -- 0,1-------- 1,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- 5,0--5,7---- 5,7
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Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 5,0-------- 5,7

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 14,0--14,2---- 14,2

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások -- -- -- 14,0--14,2---- 14,2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- 14,0-------- 14,2

BEVÉTELEK -- -- -- 0,9--0,9---- 0,9

6 Működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,7--0,7---- 0,7

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,7-------- 0,7

7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2--0,2---- 0,2

 / 5 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök -- -- -- 0,2-------- 0,2

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 19,9 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

8 Maradvány igénybevétele 19,9 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

 / 1 Maradvány igénybevétele 19,9 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Maradvány igénybevétele 19,9 -- -- 20,0--20,0---- 20,0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 19,9 -- -- 20,0-------- 20,0

TÁMOGATÁSOK 1,7 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 1,7 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 1,7 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 1,7 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 20,0 -- -- -- -- -- -- -- 1,8

Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 3

KIADÁSOK -- -- -- ----2,9---- 2,9

1 Működési költségvetés -- -- -- ----2,9---- 2,9

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- -- -- ----2,9---- 2,9

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- ---------- 2,1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -- -- -- ---------- 0,8

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 2,9 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

8 Maradvány igénybevétele 2,9 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

 / 1 Maradvány igénybevétele 2,9 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Maradvány igénybevétele 2,9 -- -- 2,9--2,9---- 2,9

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 2,9 -- -- 2,9-------- 2,9

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,9 -- -- -- -- -- -- -- 2,9

EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar programok ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági segély (nem bontott) )47 4

KIADÁSOK 5,7 -- -- ----2,6---- 2,6

1 Működési költségvetés 2,4 -- -- ----2,6---- 2,6

 / 3 Dologi kiadások -- -- -- ----1,1---- 1,1

Szolgáltatási kiadások -- -- -- ---------- 1,1

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 2,4 -- -- ----1,5---- 1,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 2,4 -- -- ---------- 1,5
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(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban

2018. évi 

teljesítés

2019. évi 

előirányzat

Törvényi 

módosítás

2019. évi 

törvényi 

módosított 

előirányzat

Kormány 

hatáskörű 

módosítás

Fejezeti 

hatáskörű 

módosítás

Intézményi 

hatáskörű 

módosítás

2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

2 Felhalmozási költségvetés 3,3 -- -- ---------- --

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 3,3 -- -- ---------- --

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 3,3 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 8,3 -- -- 2,6--2,6---- 2,6

8 Maradvány igénybevétele 8,3 -- -- 2,6--2,6---- 2,6

 / 1 Maradvány igénybevétele 8,3 -- -- 2,6--2,6---- 2,6

Maradvány igénybevétele 8,3 -- -- 2,6--2,6---- 2,6

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 8,3 -- -- 2,6-------- 2,6

KELETKEZETT MARADVÁNY: 2,6 -- -- -- -- -- -- -- 2,6

Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési programok támogatása Ukrajnában ( 01239 Egyéb külföldi gazdasági 
segély (nem bontott) )

47 5

KIADÁSOK 227,8 -- -- 301,2--309,8---- 309,8

1 Működési költségvetés 9,4 -- -- 4,9--10,5---- 10,5

 / 3 Dologi kiadások 0,7 -- -- 1,2--1,3---- 1,3

Szolgáltatási kiadások 0,7 -- -- 1,2-------- 1,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 8,7 -- -- 3,7--9,2---- 9,2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 1,1 -- -- ---------- 5,5

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 7,6 -- -- 3,7-------- 3,7

2 Felhalmozási költségvetés 218,4 -- -- 296,3--299,3---- 299,3

 / 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 218,4 -- -- 296,3--299,3---- 299,3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 218,4 -- -- 296,3-------- 299,3

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 234,1 -- -- 309,8--309,8---- 309,8

8 Maradvány igénybevétele 234,1 -- -- 309,8--309,8---- 309,8

 / 1 Maradvány igénybevétele 234,1 -- -- 309,8--309,8---- 309,8

Maradvány igénybevétele 234,1 -- -- 309,8--309,8---- 309,8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 234,1 -- -- 309,8-------- 309,8

TÁMOGATÁSOK 303,5 -- -- ---------- --

8 Központi, irányító szervi támogatás 303,5 -- -- ---------- --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás 303,5 -- -- ---------- --

Központi, irányító szervi támogatás 303,5 -- -- ---------- --

KELETKEZETT MARADVÁNY: 309,8 -- -- -- -- -- -- -- 8,6

Nemzetközi Alapokhoz való hozzájárulások ( 01132 Nemzetközi szervezetekben való működés )47 6

KIADÁSOK 620,0 -- -- ---------- --

1 Működési költségvetés 620,0 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 620,0 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 620,0 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 620,0 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 620,0 -- -- ---------- --
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés

(1)

XVIII.  fejezet
millió forintban
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2019. évi 

módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

 / 1 Maradvány igénybevétele 620,0 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 620,0 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 620,0 -- -- ---------- --

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

Peres ügyek ( 01118 Törvényhozó és végrehajtó szervek  kisegítő tevékenységei )57

KIADÁSOK 10,8 9,9 -- -----9,9--9,9 --

1 Működési költségvetés 10,8 9,9 -- -----9,9--9,9 --

 / 3 Dologi kiadások -- 0,9 -- -----0,9--0,9 --

Szolgáltatási kiadások -- 0,9 -- --------0,9 --

 / 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai -- 9,0 -- -----9,0--9,0 --

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések -- 9,0 -- --------9,0 --

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 10,8 -- -- ---------- --

Elvonások és befizetések 10,8 -- -- ---------- --

MARADVÁNY-FELHASZNÁLÁS 10,8 -- -- ---------- --

8 Maradvány igénybevétele 10,8 -- -- ---------- --

 / 1 Maradvány igénybevétele 10,8 -- -- ---------- --

Maradvány igénybevétele 10,8 -- -- ---------- --

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 10,8 -- -- ---------- --

TÁMOGATÁSOK -- 9,9 -- -----9,9--9,9 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 9,9 -- -----9,9--9,9 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 9,9 -- -----9,9--9,9 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 9,9 -- -----9,9--9,9 --

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

Fejezeti általános tartalék ( 01119 Törvényhozó és végrehajtó szervek (nem bontott) )77

KIADÁSOK -- 500,0 -- 1,3---248,7-250,0500,0 1,3

1 Működési költségvetés -- 500,0 -- 1,3---248,7-250,0500,0 1,3

 / 5 Egyéb működési célú kiadások -- 500,0 -- 1,3---248,7-250,0500,0 1,3

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre -- -- -- 1,3-------- 1,3

Tartalékok -- 500,0 -- --------500,0 --

BEVÉTELEK -- -- -- 1,3--1,3---- 1,3

4 Működési bevételek -- -- -- 1,3--1,3---- 1,3

 / 11 Egyéb működési bevételek -- -- -- 1,3-------- 1,3

TÁMOGATÁSOK -- 500,0 -- -----250,0-250,0500,0 --

8 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----250,0-250,0500,0 --

 / 1 Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----250,0-250,0500,0 --

Központi, irányító szervi támogatás -- 500,0 -- -----250,0-250,0500,0 --

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

Központi kezelésű előirányzatok ( X 1231 )8
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Cím, alcím, jogcím-csoport, jogcím

előirányzati csoport, kiemelt előirányzat, megnevezés
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teljesítés

2019. évi 

előirányzat
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módosított 

előirányzat

2019. évi 

teljesítés

Vállalkozások folyó támogatása ( X 1231 )18

Normatív támogatások ( X 1231 )18 1

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése ( 13401 Gazdasági tevékenységek )18 1 1

KIADÁSOK 26 079,0 20 500,0 -- 20 353,1------20 500,0 20 500,0

1 Működési költségvetés 26 079,0 20 500,0 -- 20 353,1------20 500,0 20 500,0

 / 5 Egyéb működési célú kiadások 26 079,0 20 500,0 -- 20 353,1------20 500,0 20 500,0

Kamattámogatások 26 079,0 20 500,0 -- 20 353,1------20 500,0 20 500,0

BEVÉTELEK 1 456,2 -- -- ---------- --

6 Működési célú átvett pénzeszközök 1 456,2 -- -- ---------- --

 / 5 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1 456,2 -- -- ---------- --

Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások ( X 1231 )28

Eximbank Zrt. tőkeemelése ( 13401 Gazdasági tevékenységek )28 1

KIADÁSOK -- -- -- 25 230,0----25 230,0-- 25 230,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 25 230,0----25 230,0-- 25 230,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 25 230,0----25 230,0-- 25 230,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 25 230,0-------- 25 230,0

Adria Port Zrt. tőkeemelése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )28 2

KIADÁSOK -- -- -- 10 476,6--10 590,0-113,4-- 10 476,6

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 10 476,6--10 590,0-113,4-- 10 476,6

 / 6 Beruházások -- -- -- 10 476,6--10 590,0-113,4-- 10 476,6

Részesedések beszerzése -- -- -- 10 476,6-------- 10 476,6

CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat NKft. tőkeemelése ( 01139 Külügyek (nem bontott) )28 3

KIADÁSOK -- -- -- 16,2--16,2---- 16,2

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 16,2--16,2---- 16,2

 / 6 Beruházások -- -- -- 16,2--16,2---- 16,2

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 16,2-------- 16,2

Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése ( 13709 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások (nem bontott) )28 4

KIADÁSOK -- -- -- 75,0--75,0---- 75,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 75,0--75,0---- 75,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 75,0--75,0---- 75,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 75,0-------- 75,0

Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tőkeemelése ( 10142 Növénytermelés fejlesztése )38 1

KIADÁSOK -- -- -- 571,0----571,0-- 571,0

2 Felhalmozási költségvetés -- -- -- 571,0----571,0-- 571,0

 / 6 Beruházások -- -- -- 571,0----571,0-- 571,0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások -- -- -- 571,0-------- 571,0
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

07/01/08/00 Kormányfői Protokoll (247412) Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/01/21/00 Nyugat-Balkán Beruházási Támogatás (379017) Új elem

Indoklás: 1432/2019.(VII.26.) Korm.határozat alapján a Központi Maradványelszámolási 
alap terhére a hazai vállalkozások Nyugat-Balkánon megvalósított beruházásaihoz 
biztosított forrás miatt került be a fejezeti kezelésű előirányzatok közé.

07/01/22/00 MFK NKft. működési támogatása (359584) Címrendi változás

Indoklás: Az MFK Magyar Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
tulajdonosi joggyakorlójának változásához kapcsolódó források átadásáról szóló 
1007/2019. (I. 24.) Korm. határozat alapján került be a fejezeti kezelésű 
előirányzatok közé

Eredeti szerkezet: 17 20/38/18/00 MFK NKft. működési támogatása

07/01/23/00 A magyar–szerb kétoldalú gazdasági és technikai 

segítségnyújtásról szóló megállapodás 

végrehajtását célzó támogatási eszköz (379195)

Új elem

Indoklás: Magyarország és a Szerb Köztársaság között a 2018. február 9-i kormányzati csúcs 
alkalmával aláírásra került kétoldalú gazdasági és technikai segítségnyújtásról 
szóló megállapodás végrehajtásával kapcsolatos 2019. évben felmerülő 
feladatokról és költségekről, továbbá jelen együttműködés nyugat-balkáni régió 
többi országára történő kiterjeszthetőségének módjáról szóló 1105/2019. (III. 11.) 
Korm. határozatban foglaltak alapján került be a sor a fejezeti kezlésű előiányzatok 
közé

07/01/33/00 Stipendium Hungaricum (381084) Új elem

Indoklás: Stipendium Hungaricumról szóló 285/2013. (VII.26.) Korm. rendelet, valamint a 
Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. Korm. rendelet 2019. 
június 14-én hatályba lépett módosulásai alapján struktúraváltás miatt került be a 
fejezeti kezelésű előirányzatok közé

07/01/34/00 HIPA NZrt. működési támogatása (381906) Új elem

Indoklás: a HIPA Nemzeti Befektetési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság finanszírozásához szükséges intézkedésekről szóló 1434/2019. 
(VII.26.) Korm. Határozatban foglaltak alapján került be a fejezeti kezelésű 
előirányzatok közé

07/02/04/00 Egyéb civil államháztartáson kívüli szervezetek 

támogatása (295702)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

07/02/13/00 Határmenti gazdaságfejlesztési vajdasági 

programok támogatása (359173)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/14/00 Kárpátaljai gazdaságfejlesztési stratégia 

támogatása (359184)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/15/00 A horvátországi magyarok demokratikus 

közössége vidék- és gazdaságfejlesztési stratégia 

támogatása (359340)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/17/00 Erdélyi gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

(359362)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/18/00 Felvidéki gazdaságfejlesztési stratégia támogatása 

(359373)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/02/22/00 Regionális stratégiai fejlesztések (381117) Új elem

Indoklás: PM/16061/3/2019. iktatószámú levelében foglalt jóváhagyás alapján került be a sor 
a fejezeti kezlésű előiányzatok közé

07/04/02/00 Humanitárius segélyezés (277045) Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/04/03/00 Afganisztáni PRT támogatása a NEFE keretében 

(275867)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé
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Szerkezeti változás a 2019. évben

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Címrendi hely Megnevezés (ÁHT-azonosító) Státusz

07/04/04/00 EU Keleti Partnerséghez kapcsolódó magyar 

programok (331984)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

07/04/05/00 Keleti Partnerséghez kapcsolódó fejlesztési 

programok támogatása Ukrajnában (347295)

Új elem

Indoklás: A 2019. évi költségvetésben forrás nem került tervezésre ezen az előirányzaton, új 
elemként az előző évek maradványának felhasználása miatt került be a fejezeti 
kezelésű előirányzatok közé

08/02/01/00 Eximbank Zrt. tőkeemelése (351895) Új elem

Indoklás: Év közben a Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
tőkeemelése érdekében a 1057/2019. (II. 22.) és a 1668/2019. (XI. 28.) Korm. 
határozat által biztosított forrás miatt került be a központi kezelésű előirányzatok 
közé.

08/02/02/00 Adria Port Zrt. tőkeemelése (382406) Új elem

Indoklás: A Társaság alapítására a 2066/ 2019. Korm. határozat feladatszabása alapján került 
sor az olaszországi kikötőberuházás végrehajtása érdekében. A 2019. évben a 
jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. Év közben a 
2066/2019. Korm. határozat által biztosított forrás miatt került be a központi 
kezelésű előirányzatok közé.

08/02/03/00 CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat 

NKft. tőkeemelése (382817)

Új elem

Indoklás: Év közben a Társasággal kötött közszolgáltatási szerződés keretén belül biztosított 
forrás egy része nem került felhasználásra, így ennek forgatása szabadította fel a 
tőkeemeléshez szükséges összeget. A Pénzügyminisztérium a PM/18262/3/2019. 
iktatószámú levele alapján biztosított forrás miatt került be a központi kezelésű 
előirányzatok közé.

08/02/04/00 Comitatus-Energia Zrt. tőkeemelése (382828) Új elem

Indoklás: A 2019. évben a jogcímcsoportnak törvény szerinti eredeti előirányzata nem volt. 
Év közben a 2202/2019. Korm. határozat biztosított forrás miatt került be a 
központi kezelésű előirányzatok közé.

08/03/01/00 Agro Rehab Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság tőkeemelése (383084)

Új elem

Indoklás: Év közben az 1460/2018. (IX. 25.) Korm. határozat és az 1733/2019. (XII. 19.) 
Korm.határozat által biztosított forrás miatt került be a központi kezelésű 
előirányzatok közé.
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szám Fejezet, cím, alcím – munkaköri besorolási csoport

Rendszeres
személyi juttatások

(forint)

Létszám

(fő)

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és 
rendszeres személyi juttatása 2019. évben

XVIII.  fejezet

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 134 727 1976

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

68 409 2864

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 179 330 56411

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

2 129 893 235179

I.  besorolási osztály összesen 6 723 740 065439

II.  besorolási osztály összesen 485 891 91236

III.  besorolási osztály összesen 147 978 18015

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

7 703 717 217375

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

11 316 029 763555

hivatali főtanácsos I. 60 310 20614

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

7 293 723 765472

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 1 688 973 162252

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

37 975 881 7522 360

I.  besorolási osztály összesen 6 761 598 738

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 6 761 598 738

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

359 190 38341

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

589 437 34675

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

64 645 9819

ösztöndíjas foglalkoztatott 270 851 13944

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 1 284 124 849169

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 5 799 185

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 5 799 185

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 46 027 404 5242 529

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

02 256

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 02 426

Üres álláshelyek száma az időszak végén 08

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

02 529

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

044

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 067
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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

XVIII.  fejezet

XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külgazdasági és Külügyminisztérium központi igazgatása

miniszter,miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető 23 160 9001

kormánybiztos, miniszterelnöki biztos, miniszteri biztos 134 727 1976

közigazgatási államtitkár 19 996 3001

államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) (közigazgatási) államtitkárral 
azonos illetményre jogosult vezető

68 409 2864

helyettes államtitkár helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető 179 330 56411

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

1 237 830 342130

I.  besorolási osztály összesen 73 939 572138

II.  besorolási osztály összesen 6 098 1698

III.  besorolási osztály összesen 3 043 2915

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

1 120 778 297117

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

692 105 91795

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

982 066 419117

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 1 186 322 287201

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

5 727 808 541834

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

226 289 24327

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

91 903 46125

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

3 488 4001

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 321 681 10453

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 6 049 489 645887

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

813

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 900

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

887

2 Külképviseletek igazgatása

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

710 050 08530

I.  besorolási osztály összesen 6 557 606 877277

II.  besorolási osztály összesen 479 793 74328

III.  besorolási osztály összesen 144 319 8499

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

6 418 263 000235

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

10 564 474 799448

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

6 267 154 017343

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 498 246 17350
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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

XVIII.  fejezet

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

31 639 908 5431 420

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

130 651 14013

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

492 298 88549

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

50 509 4625

ösztöndíjas foglalkoztatott 270 851 13944

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 944 310 626111

egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) 5 799 185

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92) 5 799 185

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 32 590 018 3541 531

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

1 338

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 1 404

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

1 531

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról 
szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)

44

munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek száma az időszak végén 67

4 Információs Hivatal

I.  besorolási osztály összesen 6 761 598 738

RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN (=52+...+56) 6 761 598 738

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 6 761 598 738

5 Nemzeti Befektetési Ügynökség

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő 
osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)

182 012 80819

I.  besorolási osztály összesen 92 193 61624

III.  besorolási osztály összesen 615 0401

vezető-kormányfőtanácsos, vezető-hivatalifőtanácsos, kormányhivatali kiemelt 
ügyintézői osztályba tartozó kormánytisztviselő

164 675 92023

kormány-főtanácsos, hivatali főtanácsos II., kormányhivatali felsőfokú 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

59 449 04712

hivatali főtanácsos I. 60 310 20614

vezető-kormánytanácsos, vezető-hivatalitanácsos, kormányhivatali érettségi 
végzettséggel rendelkező kormánytisztviselő

44 503 32912

kormánytanácsos, hivatalitanácsos, kormányhivatali kormányzati ügykezelő 4 404 7021

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI 
TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+25)

608 164 668106

felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

2 250 0001

középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (nem vezető)

5 235 0001

fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb 
munkavállaló  (fizikai alkalmazott)

10 648 1193

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+…+80) 18 133 1195

FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) 626 297 787111
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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

XVIII.  fejezet

Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók 
statisztikai állományi létszáma) (fő)

105

Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő) 122

Üres álláshelyek száma az időszak végén 8

Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai 
állományi létszám) (fő)

111
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