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2013. évi … . törvény
Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja:
I. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE
1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei
1. §
(1) Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban:
központi alrendszer) 2014. évi
a) bevételi főösszegét 15 958 373,5 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 16 883 126,9 millió forintban,
c) hiányát 924 753,4 millió forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az
Országgyűlés a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: Ny. Alap)
2014. évi
a) bevételi főösszegét 2 964 608,2 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 2 964 608,2 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegeken belül az
Országgyűlés az LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet (a továbbiakban: E. Alap)
2014. évi
a) bevételi főösszegét 1 884 177,5 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 1 884 177,5 millió forintban,
c) egyenlegét 0,0 millió forintban
állapítja meg.
2. §
Az 1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek és a saját bevétellel
nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak
fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az
1. melléklet tartalmazza.
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2. Az államadósság értéke
3. §
(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a
továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás két alrendszere és a
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2014. december 31-ére tervezett
adóssága 296,9 forint/euró, 240,6 forint/svájci frank és 225,0 forint/amerikai dollár
árfolyam mellett az államháztartás központi alrendszerében 22 976,7 milliárd forint, az
államháztartás önkormányzati alrendszerében 456,0 milliárd forint, a kormányzati
szektorba sorolt egyéb szervezeteknél 163,4 milliárd forint.
(2) 2014. december 31-én az államadósság-mutató
a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege
23 559,1 milliárd forint,
b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 30 629,1
milliárd forint.
(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján várhatóan 76,9%.
(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés
szerinti mértéke a 2013. év végén várható 77,4%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk
(5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének
eleget tesz.
3. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő
kiadásai és bevételei
4. §
Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az 5.
mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül
is eltérhet az előirányzattól.
II. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
4. A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai
5. §
(1) Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24.
cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési
szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális,
család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy
intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a 2014.
évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi juttatások és az azokhoz
kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.
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(2) Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24.
cím, 3. Különféle kifizetések alcímen
a) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre,
b) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1)
bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi
juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó növekményének kifizetésére,
c) a központi költségvetési szerveknél a feladatok változásával, a szervezetek,
szervezetrendszerek
korszerűsítésével,
a
feladatellátás
ésszerűsítésével
megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-megtakarítást eredményező
létszámcsökkentések személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó kifizetéseire,
d) az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásánál jelentkező többlet személyi
juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kifizetésére.
(3) A Kormány a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3.
Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
fejezet, 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
cím, – 3. mellékletben szereplő – 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó
többletkiadások támogatása jogcímre átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati
létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra
került.
(4) A költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi,
karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy
sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél
foglalkoztatott természetes személy és annak e körben foglalkoztatott házas- vagy
élettársa a 2014. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a
saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik – a kompenzáció
összegének megállapítása érdekében – a családi kedvezményre való jogosultságáról,
az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról,
adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A
nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg.
5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések
6. §
(1) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételre és kezességvállalásra nem
jogosult. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. – az Államadósság Kezelő Központ
Zrt. (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározott feladatkörét nem érintve –
az államháztartásért felelős miniszter és az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter erre vonatkozó engedélye alapján jogosult az állam képviseletében eljárni
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátása során, amelynek kibocsátója az
állam, és amely az állam tulajdonában levő pénzügyi eszköz átcseréléséhez, illetve
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biztosítékként annak megszerzéséhez kapcsolódik. Ilyen hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír forgalomba hozatal és mögöttes pénzkövetelés, illetve pénzösszegnek a
kibocsátó rendelkezésre bocsátása nélkül is létrehozható a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. értékpapírszámláján.
(2) A 2014. évben a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások
fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű
kötelezettségvállalásokat és – a központi alrendszer likviditási helyzetére
figyelemmel – a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős
miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.
(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény
a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2014.
évben 25,0 millió forint,
b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2014.
évben 25,0 millió forint,
c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a
2014. évben 25,0 millió forint,
d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak
2014. évi összesített bruttó forgalmi értéke - a (4) bekezdésben meghatározott
kivétellel - 15 000,0 millió forint lehet.
(4) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe
kerülő, átadott ingatlanok, valamint a PPP-konstrukcióban létrehozott, az állam javára
megszerzett sport- és oktatási létesítmények összegszerű korlátozás nélkül adhatók
ingyenesen önkormányzati tulajdonba.
(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2014. évben 25,0 millió
forint egyedi bruttó forgalmi érték,
b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2014. évben a
hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi
érték,
c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2014. évben 25,0 millió forint
egyedi bruttó forgalmi érték
képezi.
(6) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok
értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, és
1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell
elszámolni. Ezek a bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott
feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig
engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások

4

fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak
növelését.
(7) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím,
2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím
előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése
szerinti kiadást, mely előirányzat a hatoslottó szerencsejáték játékadója
pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának mértékéig az államháztartásért felelős
miniszter engedélyével túlléphető.
(8) A honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított, a Honvédelmi Minisztérium által
vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből
származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben
elszámolandó – bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában adott
jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai
eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel. A Kormány határozatában
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új kiadási
előirányzatot hozhat létre a Honvédelmi Minisztérium fejezetben vagy engedélyezheti
a fejezet meglévő kiadási előirányzatának növelését.
(9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és
anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2014.
évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, illetve a technikai eszközök
fenntartására és javítására és az értékesítési eljárások során felmerült kiadásokra
használhatja fel. A 2014. évben pénzforgalmilag teljesülő bevételt a XIII. Honvédelmi
Minisztérium fejezet, 1. cím. 2. Egyéb HM szervezetek alcím bevételeként kell
elszámolni.
(10) Az egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami
egészségügyi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok
értékesítéséből származó – XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában
adott jóváhagyásával egészségügyi célra, így különösen egészségügyi célú
beruházások és felújítások finanszírozására használhatók fel. A Kormány
határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig új
kiadási előirányzatot hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben
vagy engedélyezheti e költségvetési fejezet meglévő kiadási előirányzatának
növelését.
(11) A belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú ingatlanok
értékesítéséből származó – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2014. évben a Kormány határozatában
adott jóváhagyásával a büntetés-végrehajtási szervezet fogvatartotti férőhelyeinek
bővítését megvalósító beruházások és további belügyi, rendészeti célú
ingatlanfejlesztési projektek finanszírozására használhatók fel. A Kormány
határozatában – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek
mértékéig – új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIV. Belügyminisztérium
fejezetben vagy engedélyezheti e költségvetési fejezet meglévő kiadási
előirányzatának növelését.
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(12) A szociális és gyermekvédelmi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint
az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátásra szükségtelenné vált állami
tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó – a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2014. évben
a Kormány határozatában adott jóváhagyásával szociális és gyermekvédelmi célra, így
különösen állami szociális és gyermekvédelmi célú beruházások és felújítások
finanszírozására felhasználhatók. A Kormány határozatában – legfeljebb a
pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek mértékéig – új kiadási előirányzatot
hozhat létre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti
e költségvetési fejezet meglévő kiadási előirányzatának növelését.
7. §
(1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím,
5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben
szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítása útján történő növelésére használható
fel. A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 5.
Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi, 1000,0 millió forintot
meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg
átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt.
(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi
előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen
indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési
fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb a
pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e költségvetési
fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.
(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások
alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatain
belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás
mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem
haladhatja meg az 1000,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére,
amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.
(4) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait
finanszírozó kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat.
8. §
(1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2.
cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e fejezetben szereplő
kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel. A
Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi 500,0 millió forintot
meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért
felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt meghaladó összeg átcsoportosításáról a
Kormány határozatban dönt.
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(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet
bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén
különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e
költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata –
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével – túlléphető, ha e
költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.
9. §
(1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2014. évben elvont osztalék a
központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni.
(2) A büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti, a szabadságvesztés végrehajtásának célja elérése érdekében
létrehozott gazdasági társaságtól elvont – a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – osztalék - bevétel a 2014. évben a
Kormány határozatában adott jóváhagyásával a fogvatartottak kötelező foglalkoztatása
közfeladat-ellátás érdekében teljes egészében a szabadságvesztés végrehajtásának a
célja elérése érdekében létrehozott társaságok beruházásaira, fejlesztéseire, továbbá e
gazdasági társaságoknál foglalkoztatottak létszámának növelésére használható fel. A
Kormány határozatában – legfeljebb e pénzforgalmilag teljesült osztalék bevételek
mértékéig – új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIV. Belügyminisztérium
fejezetben vagy engedélyezheti e költségvetési fejezet meglévő kiadási
előirányzatának növelését.
(3) Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII.
törvény (a továbbiakban: Ügkr. tv.) hatálya alá tartozó kibocsátási egységek és
légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételeket a XLIII. Az
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési
bevételek alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek
jogcímcsoporton belül, külön jogcímként kell elszámolni.
(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport
kiadási és támogatási előirányzatának előirányzat-módosítással történő növelését
engedélyezheti az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek
2014. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, továbbá az
Ügkr. tv. hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. évi értékesítéséből
pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett bevételt meghaladó hányada 50%-ának
megfelelő összeggel.
(5) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezet 20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport
terhére az Ügkr. tv. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2014. évi
értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, valamint az Ügkr. tv.
hatálya alá tartozó kibocsátási egységek 2014. évi értékesítéséből pénzforgalmilag
teljesült bevétel 50%-ának megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat.
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(6) Az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve
végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvény (a továbbiakban: Éhvt.)
alapján létrehozott kiotói egységek átruházásából befolyó bevételt a XVII. Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium fejezetben kell elszámolni.
(7) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói
egységek átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) bekezdésében
meghatározott célok szerinti felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből
befolyt teljes bevétellel megnövelheti.
6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal
kapcsolatos rendelkezések
10. §
(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság 21 118,0 millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs
Központ 185,3 millió forintot köteles 2014. évben befizetni a bevételeiből - az
államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi
költségvetés részére, amelyek esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a
negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik negyedévben december 10-e.
(2) Az Országos Atomenergia Hivatal 368,8 millió forintot köteles 2014. évben
befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott
ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek esedékessége az első
három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. napja, a negyedik
negyedévben december 10-e.
(3) A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2029,1 millió forintot
köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként
február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december
hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(4) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a
bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól
minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei
befizetési időpontra.
(5) A fővárosi és megyei kormányhivatal ingatlanügyi szakigazgatási szerve 5837,4
millió forintot köteles befizetni a bevételeiből a központi költségvetés javára, havi
1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed
részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra.
(6) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a
bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól
minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei
befizetési időpontra.
(7) Ha az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek befizetési
kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot kell
képezni és a befizetést legkésőbb 2014. december 20-áig kell teljesíteni.
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(8) A központi költségvetési szervek a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget
nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről
visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók
foglalkoztatásához kapcsolódóan a szociális hozzájárulási adóból érvényesített, kiadási
megtakarítást jelentő adó kedvezményüket kötelesek befizetni a központi költségvetés
javára a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig.
(9) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges
szolgálati időt megszerzett közalkalmazotti vagy kormányzati szolgálati
jogviszonyban állók jogviszonyának megszüntetéséből eredő kiadási megtakarításaikat
– a 2014. évi költségvetésbe már beépült megtakarítások kivételével – kötelesek
befizetni a központi költségvetés javára.
11. §
(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos
ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év.
(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési
fokozatának garantált illetménye 2014. január 1-jétől 437 300 forint.
(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint.
(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló
122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás összege
100 000 forint/év.
(5) A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó
intézményt fenntartó – felsőoktatási intézményt az általa ellátott köznevelési feladatok
tekintetében a 33. § (9) és (13) bekezdésben megállapított támogatások azonos
jogcímen és feltételekkel illetik meg.
12. §
(1) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23. és 24. alcímhez
tartozó jogcímcsoportok és a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási
előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése
szerinti bevételeket.
(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24.
Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport kiadási
előirányzatának felhasználásához egyedi 50,0 millió forint értékhatárt elérő és azt
meghaladó összegnél az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.
(3) Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot
szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 25/B. §-a szerint
befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 22. alcím, 24. Egészségügyi intézmények rendkívüli
támogatása jogcímcsoport bevételét képezi.
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7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések
13. §
(1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok)
költségvetését – bevételeit és kiadásait – alaponként, jogcímenként az 1. melléklet
szerint állapítja meg.
(2) Az Országgyűlés a pénzalapok 2014. évi egyenlegét - az 1. melléklet szerinti
költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözeteként – alaponként a
következők szerint állapítja meg:
a) a Nemzeti Foglalkoztatási Alap hiányát 50 000,0 millió forintban,
b) a Bethlen Gábor Alap egyenlegét 0,0 millió forintban,
c) a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap többletét 19 627,9 millió forintban,
d) a Nemzeti Kulturális Alap többletét 2000,0 millió forintban,
e) a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap többletét 1,0
millió forintban,
f) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap többletét 5000,0 millió forintban.
(3) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a
Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 17 130,1 millió forintot ad át a XIX. Uniós
fejlesztések fejezet részére.
(4) A Start-munkaprogram megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban
183 805,3 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre. Ez az előirányzat nyújt
fedezetet
a
2013.
évben
elkezdett
közfoglalkoztatási
programok
kötelezettségvállalásainak a 2014. évre áthúzódó kiadásai teljesítésére is.
(5) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével
kapcsolatos feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtár és Információs Központ
részére a LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció
támogatása cím terhére 2014. évben 1426,0 millió forint támogatást kell biztosítani.
(6) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a 2014. évben a központi
költségvetésbe összesen 10 000,0 millió forintot ad át a kutatás-fejlesztési tevékenység
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapon kívüli finanszírozásához. A befizetési
kötelezettséget negyedévente, az éves előirányzat 1/4 részével kell teljesíteni.
8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése
14. §
(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen
belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén
méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint,
méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0
millió forint használható fel.

10

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az Ny. Alap kezelőjének
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között
átcsoportosíthat.
15. §
A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv
hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter tervezési, az e
törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzatfelhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság főigazgatója gyakorolja.
9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése
16. §
(1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1.
Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, és
az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, és a 7. jogcímcsoport, 3.
Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím között átcsoportosítást
hajthat végre.
(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1.
Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás
jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti.
(3) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1.
Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 21. Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
jogcímről átcsoportosítást hajthat végre a jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímre.
17. §
(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyítómegelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímek között, a 4.
Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint az 5.
Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az
egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével átcsoportosíthat.
(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv
hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért felelős miniszter tervezési, az e törvényben
említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási,
beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja.
(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni
ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyítómegelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoportok jogcímeire és a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön tervezett egészségügyi
ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre.
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18. §
(1) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap
fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a
gyógyszertámogatási céltartalékot a 2. cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás
jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében az
államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges.
(2) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3.
alcím,
a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a
gyógyszertámogatással,
b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a
gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő – a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1.
cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport, 1. jogcím előirányzaton felül befolyt – bevételek
összegével.
(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4.
jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben
megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7.
jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések
jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi
előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.
19. §
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az
időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző
ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. jogcímcsoport, 3. Külföldön
tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért
felelős miniszter engedélyezheti.
20. §
(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím,
megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az E. Alapból
térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető
szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben
feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

1. Gyógyítófinanszírozott
egészségügyi
meghatározott

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyítómegelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 5000,0 millió
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forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves
teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli
jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az
egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével engedélyezheti.
(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás
részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is.
(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1.
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint
finanszírozási előlegre fordítható összeget.
21. §
A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli
ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő
körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj
megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen
belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén
gyógyító-megelőző ellátásra 5611,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 1300,0 millió
forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel.
10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre
22. §
(1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot
a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és
b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím
előirányzatainak év közbeni megváltoztatására.
(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot az I. Országgyűlés fejezet 24.
Nemzeti Választási Iroda cím előirányzatainak csökkentésére.
(3) Az Országgyűlés – az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 40. § (4) bekezdése szerinti eset és a fejezetet irányító szervek
vezetőinek a költségvetési fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzatátcsoportosítása kivételével – magának tartja fenn a jogot
a) az I-VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi
előirányzatai főösszegének,
b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 55. Egyházi célú
központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi
alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4.
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport; az 5. Kistelepülési és
szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál
kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka –
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Bevett egyházak jogcím, valamint a 4. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi
személyek jövedelempótléka – Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi
személye jogcím előirányzatai
csökkentésére.
11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító
szervek vezetőinek különleges jogosítványai
23. §
(1) A Kormány az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban
bekövetkezett és bekövetkező változásokkal – ideértve az egyházi jogi személyt, a
civil szervezetet, közalapítványt, a nonprofit gazdasági társaságot, a gazdasági
társaságot és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót érintő feladat-, és
intézmény-átadást is – összefüggő valamennyi, a Kormány irányítása alá tartozó, a
feladat-, és intézmény-átadással érintett fejezetek közötti átcsoportosítást az Áht.
rendelkezéseitől eltérően saját hatáskörben végrehajthat.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter az 5. § (2) bekezdése szerinti
előirányzatból más fejezetre, címre, alcímre, jogcímcsoportra, jogcímre, előirányzatcsoportra, kiemelt előirányzatra – felmérés alapján – átcsoportosíthat.
(3) A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes
egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési
célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ideértve címen belül a
kiemelt előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosíthat.
(4) Az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter a XVII.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 36. alcím 8. Hozzájárulás a
felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához jogcímcsoport terhére előirányzatátcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 5.
Egyetemek, főiskolák cím javára, figyelembe véve a megvalósuláshoz kapcsolódó
jogosultságot.
(5) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 18. Országvédelmi Alap cím előirányzatot
2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni.
(6) A Kormány határozatban dönt az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat
felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott
hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló,
2009. május 25-ei 479/2009/EK tanácsi rendelet szerinti, 2014. szeptember 30-áig
benyújtandó jelentésben szereplő, 2014. évre várható hiány (a továbbiakban: EDPhiány) – a felhasználni kívánt tartalékösszeg figyelembe vételével – nem haladja meg a
GDP 2,9%-át.
(7) A Kormány (6) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős
miniszter készíti elő, ennek során bemutatja a Kormány számára
a) a 2014. évi gazdasági és költségvetési folyamatok,
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b) a 2014. évre várható EDP-hiány és
c) a 2014. évre várható államadósság
alakulását, továbbá javaslatot tesz az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat
felhasználásának céljára és ütemezésére.
(8) A XI. Miniszterelnökség fejezetet, és a XVIII. Külügyminisztérium fejezetet
irányító szervek vezetői a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása
érdekében fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
intézkedhetnek.
(9) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója
a) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 1. Állami kitüntetések
jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1.
Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára,
b) a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1.
Államfői protokoll kiadásai jogcím terhére átcsoportosíthat a II. Köztársasági
Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára.
(10) Az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója
a) az I. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 9. Kossuth Lajos tér rekonstrukciója alcím
terhére átcsoportosíthat a I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím
javára,
b) az I. Országgyűlés fejezet, 4. cím, 6. Képviselőtestület váltásával kapcsolatos
kiadások alcím terhére átcsoportosíthat a I. Országgyűlés fejezet, 1. Országgyűlés
Hivatala cím javára.
(11) A Nemzeti Választási Iroda elnöke az I. Országgyűlés fejezet, 24. cím 2. alcím
2. A 2014. évi választások előkészítése jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat azon
előirányzatok javára, amelyek a választás lebonyolításához kapcsolódnak.
(12) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti
kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosíthat a VI. Bíróságok fejezet, 1.
Bíróságok cím javára.
(13) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv
vezetője a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím, 41.
Ludovika Campus jogcímcsoport terhére átcsoportosíthat a X. Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezet, 17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem cím javára.
(14) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője és a X. Közigazgatási
és Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetője a XI. Miniszterelnökség
fejezet, 15. cím, 1. alcím, 3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport fejezeti kezelésű
előirányzat felhasználásával kapcsolatban a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról
fejezeti hatáskörben intézkedhetnek.
(15) A XI. Miniszterelnökség fejezetet irányító szerv vezetője, a XI.
Miniszterelnökség fejezet, 15. cím, 1. alcím, 21. A Stipendium Hungaricum
ösztöndíjak és ösztöndíjprogram működtetése jogcímcsoport terhére előirányzat-
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átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5.
Egyetemek, főiskolák cím javára.
(16) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányító szerv vezetője az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 1. Szociális célú nem állami
humánszolgáltatások támogatása jogcímcsoport terhére a 2. Szociális és
gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím javára a nevelőszülői
jogviszonnyal összefüggésben felmerülő kifizetésekre átcsoportosíthat.
(17) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet irányító szerv vezetője az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 7. Szociális, gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő finanszírozása
jogcímcsoport és a 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3.
Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
alcím között az állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében
kijelölt szervnek a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó
szolgáltatót, intézményt működtető fenntartóval létrejött – a szociális, vagy
gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásának átvállalásáról szóló –
megállapodásának, illetve ellátási szerződésének évközben bekövetkező változásaira
tekintettel átcsoportosíthat.
(18) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója és a XVIII. Külügyminisztérium
fejezetet irányító szerv vezetője az államfői protokollal kapcsolatos feladatok
ellátásához
szükséges
előirányzat-átcsoportosításról
fejezeti
hatáskörben
intézkedhetnek.
(19) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére
legfeljebb 400,0 millió forint átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet javára az Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához
alprogramjának megvalósításához.
(20) Az I-VI., a VIII., a XXX., és a XXXIV. fejezetek fejezeti tartalék előirányzatát
2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni. A fejezeti tartalék az
Országgyűlés határozatban adott jóváhagyásával használható fel.
24. §
(1) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások
kiemelt előirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán legfeljebb 6750,0 millió
forint előirányzat-módosítás engedélyezhető, ha a XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, 2.
Jövedéki adó alcím előirányzata, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a LXXI.
Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot
megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a LXXI.
Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett
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nyugdíjjárulék jogcímcsoport előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet,
1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói
egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata 2. Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter negyedévente előirányzat-módosítást
engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok terhére, ha az általa
meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett
előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő
előirányzatok összegét.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2014. november 28áig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben
negyedévente engedélyezett előirányzat-módosítások összegével csökkentve a
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani.
(4) Ha 2014. június 30-áig az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott
bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XVI.
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím,
2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzatmódosítás engedélyezhető.
III. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK,
KAPCSOLATOK
25. §
A kincstár az E. Alap részére a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21.
cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcímcsoport előirányzatából, a XLII. A
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. cím, 2. alcím, 5. Rokkantsági,
rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcímcsoport előirányzatából a
folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért felelős miniszter által
jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít.
26. §
(1) A szociális hozzájárulási adó 2014-ben megfizetett összegének 96,3%-a az Ny.
Alapot, 3,7%-a az E. Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett
összegéből az Ny. Alapot és az E. Alapot megillető részt a NAV állapítja meg és
naponta utalja át a jogosult számlájára.
(2) Az államháztartásért felelős miniszter minden negyedévet követő hónap
15. napjáig - az utolsó negyedévben december 20-áig - a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím
kiadási és támogatási előirányzatát megemeli a XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési
intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcímre érkezett
befizetések összegével.
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(3) Az E. Alap részére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet
35. cím, 2. alcím, 9. Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás jogcímcsoport szerinti
támogatás átutalása
a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat
havi időarányos összegével,
b) december hónapban legfeljebb az éves előirányzat havi időarányos összegével és
az E. Alap 1. § (3) bekezdés c) pontja szerinti pénzforgalmi egyenlegéig a
tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után
történik.
(4) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás
kifizetése után az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, a kincstár
intézkedik a többlet összegének visszautalásáról, amely a (3) bekezdés szerinti
támogatást csökkenti.
(5) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a 2014. évi központi
költségvetés január–november havi előzetes tényadatai alapján az államháztartásért
felelős miniszterrel egyetértésben a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 7. Nyugdíjbiztosítási Alap
befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a LXXI.
Nyugdíjbiztosítási Alap, 4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím
terhére.
IV. Fejezet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER
KAPCSOLATA
12. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
27. §
(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak
ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény (a továbbiakban: Mötv.) 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint
nyújtandó támogatások jogcímeit a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Országgyűlés további költségvetési támogatást állapít meg
a) központosított előirányzatként a 3. mellékletben meghatározott, a helyi
önkormányzatok által ellátandó feladatokra,
b) vis maior támogatásra.
(3) Az Országgyűlés által a (2) bekezdés szerint megállapított költségvetési
támogatásból a 3. melléklet 1. és 2., 4-14., 16., 18. és 19. pontja szerinti támogatás és a
vis maior támogatás felhasználási kötöttség mellett nyújtható.
(4) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló
előirányzatokat a 4. melléklet szerint állapítja meg.
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28. §
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus
rendszeren keresztül 2014. január 5-éig a települési önkormányzatok számára
elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat a 2. melléklet – I. pont 2. és 3. alpont,
III. pont 1. alpont, IV. pont szerinti támogatások kivételével – alapján megillető
támogatások összegét.
29. §
A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter,
illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter
egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben – az 1.
mellékletben szereplő címek, valamint a 2-4. mellékletben szereplő jogcímek között és
azokon belül – átcsoportosíthat.
13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
30. §
(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési
önkormányzat által beszedett adó 40%-a, és
b) a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből
származó bevétel 100%-a.
(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési
önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése
szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek
31. §
(1) A települési önkormányzatot illeti meg
a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi
bírság 100%-a,
b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési
önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel
összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével –
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és
végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési
önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett
bevétel 100%-a,
d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló
törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott
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jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott
közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a,
ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője
önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosította, és
e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a
közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének
100%-a.
(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság
végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles.
15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai
32. §
(1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet
6. pontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének
elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy
nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony
megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló,
munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának
megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya
megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és
munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és
megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját,
felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját
megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A
kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de
legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon
kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges.
(2) A 2. melléklet I. pont 1. alpontja, I. pont 3. alpontja, II. pontja, III. pont 2-5.
alpontja, IV. pontja és a 3. melléklet 6. és, 15-17. pontja alapján nyújtott támogatás
folyósítása nettó finanszírozás keretében történik.
(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 19. § (1a) bekezdése szerinti pénzbeli ellátás esetében
a települési önkormányzat januárban teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető
összeget január hónapban igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli
elszámolási kötelezettséggel. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) alapján nyújtott, a 2. melléklet III. pont
1. alpont a)-c) alpontjában meghatározott ellátások esetében,
a) ha a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést
nyújtott be, a január hónapban járó előleg folyósítása - jogszabályban
meghatározott módon - igénylés nélkül történik,
b) ha a települési önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem
nyújtott be igénylést, első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb
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kétszeresét igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási
kötelezettséggel.
(4) A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak
ellátásához járó támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési
kötelezettség kiszámítása szempontjából a 2. melléklet II. pontja, III. pont 3. alpontja
és III. pont 4. alpontja szerinti támogatások együttes összegét kell figyelembe venni.
(5) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 74. §-a szerinti hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési
önkormányzatot, annak befizetését a települési önkormányzat havonta, minden hónap
5. napjáig köteles teljesíteni. A hozzájárulás összege a XLII. A költségvetés közvetlen
bevételei és kiadásai fejezet 5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési
intézmények működtetésével kapcsolatos önkormányzati befizetések alcím
előirányzatának bevételét növeli.
(6) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, a képzettséget nem
igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és
tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához
kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő, 2014. évben
keletkezett kiadási megtakarításait a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím 2. Munkahelyvédelmi akciótervvel
összefüggő befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati költségvetési szervek
jogcímcsoport előirányzata javára kell teljesíteni és elszámolni.
(7) A kincstár az (5) és (6) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettséggel
érintett helyi önkormányzat számára folyósítandó támogatás havi összegéből a nettó
finanszírozás során
a) levonja a helyi önkormányzatot terhelő elmaradt összeget, ha az (5) bekezdésben
meghatározott befizetési kötelezettség tekintetében az elmaradt összeg két havi
hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik, vagy azt meghaladja,
b) havonta levonja a (6) bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés
alapján a helyi önkormányzatnál jelentkező kiadási megtakarítás összegét.
(8) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében
megillető adott havi források a (7) bekezdés szerint levonandó összegekre nem
nyújtanak fedezetet, a kincstár az Áht. 83. § (3) bekezdése alapján jár el. Ha az
önkormányzatnak 2014. december 15-én bármilyen elmaradása van az (5) bekezdés
szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem fizetett összegre a
kötelezett fizetési számlájára azonnali beszedési megbízást nyújt be.
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V. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEK KAPCSOLATA
16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és társadalmi
önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
33. §
(1) Az Országgyűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó
a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző
szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó részére
az általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati
intézményben, vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben, a
nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben, valamint
b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, a nevelő-,
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben
foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg a 8. melléklet I. pontja
szerint.
(2) Az Országgyűlés a nemzetiségi önkormányzat vagy az egyházi jogi személy által
fenntartott nevelési-oktatási intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre
tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére a 8. melléklet II.
pontja szerint működési támogatást, a III. pontja szerint kiegészítő támogatást állapít
meg.
(3) Az Nkt. 97. § (5) bekezdésében meghatározott intézmény nemzetiségi
önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt.
2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartója átlagbér alapú támogatásra és
az ilyen intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat vagy a bevett egyház a
(2) bekezdés szerinti működési és kiegészítő támogatásra jogosult 2014. augusztus 31éig.
(4) Az átlagbér alapú támogatás alapja – az óvoda kivételével – az állami
köznevelési feladatellátás keretében állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a
továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) által fenntartott iskolában,
kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus-munkakörben,
valamint nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
után kifizetett személyi juttatás és járulék.
(5) Az átlagbér alapú támogatás a fenntartott nevelési-oktatási intézményben és
pedagógiai szakszolgálati intézményben a személyi juttatások és azok járulékai, a
dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb működési célú kiadások,
valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel a felújítási hitel felvétele
és törlesztése kivételével. Az átlagbér alapú támogatás megbízási jogviszonyban
óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében,
szakiskolák, szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII.
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törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 30. § (5) bekezdésében meghatározott
alkalmazotti arány mértékéig használható fel.
(6) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás tényleges gyermek-, tanuló
létszám szerinti elszámolására a költségvetési évet követő év január 31-éig
kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.
(7) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás összesített egyenlegének
rendezésére a központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként,
hogy
a) az állam, illetve a települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben és pedagógiai szakszolgálati intézményekben kimutatott éves
összesített működési és felújítási kiadást, valamint a fenntartók működtetéssel és
intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
aa) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet 2. § c) és d) pontja szerinti állami és települési
önkormányzati bevételekkel és
ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a nemzetiségi
önkormányzat és az egyházi jogi személy az állam, illetve a települési
önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és
b) az a) pontban meghatározott számítás eredményének – az állam, illetve a
települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy
pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, tanulóra jutó
összegéből a (6) bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a
kifizetett átlagbér alapú támogatás és működési támogatás egy gyermekre, tanulóra
jutó együttes összegét.
(8) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó
rendelkezése alapján az oktatásért felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által
fenntartott kis létszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának biztosítása érdekében
az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére az
(1)-(3) bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi
önkormányzat részére.
(9) Az Országgyűlés az óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi
étkeztetés támogatására a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó
nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy,
vallási tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja
szerinti fenntartó részére az általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a
2. melléklet III. pont 5. a) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és
azonos feltételek mellett nyújtott támogatást állapít meg.
(10) A Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási
programja szerint az oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelésioktatási intézmény Magyarországon nyilvántartásba vett fenntartója az ilyen
intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után átlagbér alapú
támogatásra jogosult, ha
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a) a pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban
meghatározott képesítési előírásoknak,
b) a külföldi óvoda, a nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az Óvodai
nevelés országos alapprogramjának, a külföldi iskola, a nemzetközi iskola
pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik a Nemzeti alaptantervhez.
(11) A (10) bekezdés alapján nyújtott átlagbér alapú támogatás megállapításánál a
gyermek, tanuló létszámba nem számíthatóak be azok a gyermekek, tanulók, akik után
a fenntartó tandíjat szed.
(12) Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert vagy akkreditált
köznevelési intézmények esetében a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők után
az Országgyűlés nem biztosít támogatást.
(13) A köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi
önkormányzat, nem állami felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási
tevékenységet végző szervezet és az Nkt. 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja
szerinti fenntartó az általános iskola első és második évfolyamát 2014. szeptember 1jén elkezdő és 2014. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján
tankönyvtámogatásra jogosult. A támogatás összege 12 000 forint/fő/év. A támogatást
a köznevelésért felelős miniszter utalványozása alapján 2014. augusztus 25-éig
folyósítja a kincstár.
(14) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan tankönyvtámogatásra jogosult. A tankönyvtámogatást a
bevett egyház a hit- és erkölcstan-oktatásban résztvevő tanulók után veheti igénybe, ha
ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. A
támogatást a köznevelésért felelős miniszter utalványozása alapján 2014. augusztus
25-éig folyósítja a kincstár. A tankönyvtámogatás fajlagos összege
a) az 1-2. évfolyamon 980 forint/tanuló,
b) az 5-6. évfolyamon 1270 forint/tanuló,
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7-8. évfolyamon 1580
forint/tanuló.
(15) A bevett egyház az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstan-oktatásra
tekintettel az (1) bekezdésben meghatározottakon túl további átlagbér alapú
támogatásra jogosult. A támogatás szempontjából elismert számított pedagógus
létszámot két tizedesjegyre kell megállapítani a hit- és erkölcstan-oktatásban részt
vevő tanulók 8 fős csoportja után heti 24 teljesített tanórával számolva. A tanulók
számának meghatározása a 2013. október 1-jei statisztikai létszám alapján történik.
(16) A (15) bekezdés szerinti támogatás összege január-szeptember hónapokra
havonta 319 200 forint, október-december hónapokra 330 300 forint havonta, ami a
főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbére és
járuléka. Az oktatásért felelős miniszter a kislétszámú csoportokban szervezhető hit-és
erkölcstanoktatáshoz az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó
előirányzat terhére további támogatást nyújthat.
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(17) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások kizárólag olyan, a
nevelési-oktatási intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely
nevelési-oktatási intézmény alapító okiratában az igényjogosultságot megalapozó
tevékenység szerepel, és amely OM azonosítóval rendelkezik.
(18) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások az oktatási azonosító
számmal rendelkező tanulók, valamint az óvodai nevelésben és korai fejlesztésben,
gondozásban részesülő gyermekek után vehetők igénybe. A sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a támogatás, ha az intézmény alapító
okirata meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is.
(19) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások az iskolai rendszerű
szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a tanuló szakképző iskolai
képzőhelyen – közismereti, szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben − töltött
kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján igényelhetők a (17)-(18)
bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A szakmai gyakorlati képzésben
tanulószerződés alapján részt vevő tanulók esetén csak a közismereti és a szakmai
elméleti oktatás kötelező óraszámának arányában vehető figyelembe az érintett
tanulók létszáma. A számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok
megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be
kell számítani az összefüggő szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az előbbiek szerint
számítható létszám nem egész szám, a fenntartónként összesített mutatószám
meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
(20) Ha a szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben
vagy egészben folytató szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a
szakképző iskola fenntartója a gyakorlati képzés együttműködési megállapodás alapján
járó időarányos részére az iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati képzés finanszírozási
feltételei szerint jogosult az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatásra.
(21) Nem igényelhető az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatás az olyan
tanuló után, aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy más sajátos munkarend szerint tanul,
c) a szakképzési törvény 29. §-a alapján az iskolai szakképzésben való ingyenes
részvételre nem jogosult vagy
d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az országos nemzetiségi önkormányzat
által fenntartott kiegészítő nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény
vendégtanulóját.
(22) Az (1)-(13) bekezdésben meghatározott támogatások igénybevétele és
elszámolása a köznevelési statisztikai adatokra és az azt megalapozó tanügyi
okmányokra vagy a támogatást megalapozó egyéb okmányokra, analitikus
nyilvántartásokra épül. Az igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell venni
az Nkt., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt
előírásokat. Nem korlátozzák az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy
osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.
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(23) A fenntartó az (1) bekezdés szerinti támogatás teljes összegét annak folyósítását
követő 15 napon belül az általa fenntartott nevelési-oktatási intézménynek átadja úgy,
hogy az az általa fenntartott valamennyi nevelési-oktatási intézmény kiegyensúlyozott
működését egyformán biztosítsa.
34. §
(1) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó
intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet,
közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi
nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság, és a humánszolgáltatást
alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá
tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami szociális fenntartó)
részére támogatást állapít meg a következők szerint:
a) a támogatás a nem állami szociális fenntartót a települési önkormányzatok 2.
melléklet III. pont 3. alpont b)-l) alpontjában és 5. alpont a) alpontjában
meghatározott támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett
illeti meg,
b) – a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami szociális
fenntartó, ha a Szoctv. 57. § (2) bekezdése és a Gyvt. 15. § (3) bekezdése a), illetve
b) pontja szerinti feladatot lát el, a 9. melléklet szerinti támogatásra jogosult,
c) a személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó gazdasági társaságot - ide
nem értve a nonprofit gazdasági társaságot - és egyéni vállalkozót az a) és b) pont
szerinti támogatás 30%-ának megfelelő támogatás illeti meg.
(2) A Szoctv. 4. § (1) bekezdés m) pont mb) alpontjában és a Gyvt. 5. § s) pont sb)
alpontjában meghatározott szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra
jogosult. E kiegészítő támogatás mértéke az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti
támogatás 67,8%-a.
(3) A nem állami szociális fenntartó az (1) bekezdés alapján megállapított támogatás
teljes összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek
átadni, amelyre tekintettel a támogatás megállapítására sor került.
(4) Az egyházi jogi személy a (2) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást köteles
elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást ellátó
intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.
(5) Az (1) bekezdés szerinti támogatás és a (2) bekezdés szerinti kiegészítő
támogatás elszámolása a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére,
illetve javára történik.
35. §
Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához, működéséhez és fejlesztéséhez az
átvállalt feladattal arányos költségvetési támogatást a tűz elleni védekezésről, a
műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5)
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bekezdése és 34. § (1) és (3) bekezdése alapján a XIV. Belügyminisztérium fejezet,
20. cím, 10. Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása alcím előirányzatából a
következő feltételek és normatívák szerint veheti igénybe:
a) valamennyi önkormányzati tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez
azonos összegű, 25,0 millió forint alaptámogatásra jogosult,
b) az a) pont szerint felosztott támogatás után megmaradó előirányzatból minden
önkormányzati tűzoltóság az általa ellátott vonulási terület veszélyeztetettsége
mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok
arányában részesül,
c) a tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként
visszatérülő összeg a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi
döntése alapján az önkormányzati tűzoltóságok működési kiadásainak
finanszírozására használható fel.
36. §
A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján
kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2014. évi személyi jövedelemadórendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2015. évi
költségvetési törvényben kerül megtervezésre.
17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása
37. §
(1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a
pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Ptv.) alapján a képviselői megbízatás megszűnésének napját magában
foglaló hónap utolsó napjáig terjedően időarányosan részesülnek támogatásban.
(2) Az (1) bekezdés alapján a 2014. évben fel nem használt előirányzatból a pártokat
a Ptv. 5. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a 2014. évben megalakuló
Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja meg.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtása céljából a Nemzeti Választási Bizottság
legkésőbb az országgyűlési képviselők 2014. évi választása eredményének jogerőre
emelkedését követő 8 napon belül közli az államháztartásért felelős miniszterrel a Ptv.
5. § (2) bekezdésének megfelelő elosztási arányokat, hiteles számításokkal
alátámasztva.
(4) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok
működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző
alapítványok a Ptv. rendelkezései szerint, a 2014. évben megalakuló Országgyűlés
megalakulásának napját magában foglaló negyedév utolsó napjáig terjedően
időarányosan részesülnek támogatásban.
(5) A (4) bekezdés alapján a 2014. évben fel nem használt előirányzatból a pártok
működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet
végző alapítványokat a Ptv. 9/A. §-a alapján megillető összeg mértékét a Kormány a
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2014. évben megalakuló Országgyűlés alakuló ülését követően határozatban állapítja
meg.
VI. Fejezet
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIAVÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS
38. §
(1) A Kormány a 2014. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi
állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg - a járulékos hitelköltségek és az
árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve - kizárólag az Országgyűlés
jóváhagyásával léphető túl.
(3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, az Európai Beruházási Banktól,
az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól, a német Újjáépítési és Hitelbanktól, az
Északi Beruházási Banktól, illetve az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától felveendő
hitelekhez vállalható egyedi állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1)
bekezdés szerinti keretösszeget.
39. §
(1) A 2014. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a
vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem
haladhatja meg az 500 000,0 millió forintot.
(2) A Kormány a 2014. évben 50 000,0 millió forint összegű, a vasúti közlekedésről
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti
forrásbevonásra adhat felhatalmazást.
40. §
(1) A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a
továbbiakban: MFB tv.) 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2014. év
folyamán 1 800 000,0 millió forint.
(2) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán
600 000,0 millió forint.
(3) Az MFB tv. 5. § (3) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán
1 800 000,0 millió forint.
(4) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a (2) bekezdés szerinti
kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó állami kezesség után az állam javára
felszámítandó kezességvállalási díj mértékét a Kormány határozatban állapítja meg.
41. §
(1) A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel
Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Etv.) 7.
§ (1) bekezdés a) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán 1 200 000,0 millió
forint.
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(2) Az Etv. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán
350 000,0 millió forint.
(3) Az Etv. 7. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felső határ a 2014. év folyamán
600 000,0 millió forint.
42. §
(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött –
jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)-(8) bekezdés szerint az állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési
kötelezettség 85%-a.
(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával
a) a kis- és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi
Program megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló
törvény alapján – létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-,
kölcsönszerződésből,
bankgarancia-szerződésből
és
termelési
célú
eszközbeszerzéshez
kapcsolódó
pénzügyi
lízingszerződésből,
továbbá
faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal,
hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű
faktoringügyletekhez kapcsolódhat, valamint
b) készfizető kezességet vállalhat gyógyszerész vállalkozási célú, a biztonságos és
gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a
gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 74. §
(1) bekezdésében és 83/A. § (1) bekezdésében foglalt feltételek teljesítése
érdekében történő tulajdoni hányad megszerzését szolgáló - a közforgalmú
gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének elősegítéséről szóló
kormányrendelet szerinti Patika Hitelprogram keretében - 2013. július 1-je és 2016.
december 31-e között létrejött hitel vagy kölcsönszerződéséhez.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági
társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés
50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított
követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50%-át.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) kockázati tőkealap,
c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból
történő pénzkölcsön nyújtása esetén,
d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési
tevékenység esetén.
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(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami
viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2014. december 31-én
nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot.
(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami
viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén – törvény eltérő
rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt
megtenni a (3) bekezdés szerinti kötelezettekkel szemben fennálló, reá átszálló
követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott - a
behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia
mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.
(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7)
bekezdés szabályai az irányadók.
(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az
ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles
nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni.
43. §
(1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a
továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban
meghatározott feltételek mellett – a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan
viszontgaranciája áll fenn.
(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt
készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség
85%-a.
(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló
hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére
vonatkozik.
(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú
társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-,
kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez
kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető
kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat.
(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet
a) pénzügyi intézmény,
b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból
történő pénzkölcsön nyújtása esetén,
c) a megyei és fővárosi
tevékenység esetén.

vállalkozásfejlesztési

30

alapítvány

mikrohitelezési

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt
készfizető kezesség állománya 2014. december 31-én nem haladhatja meg a 105 000,0
millió forintot.
(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt
készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló
követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott
- a behajtási költségekkel csökkentett - összegnek az érvényesített állami
viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része.
44. §
(1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési
kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer
finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból
erednek.
(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként
az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem
köteles.
(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási
díjat nem kell fizetnie.
(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős
miniszter hagyja jóvá.
45. §
(1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy
viszontgarancia érvényesítéséből – a 46. § szerinti viszontgarancia kivételével - olyan
fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A
költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni.
(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti
forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes
kiadások alcím terhére kell teljesíteni.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a XLII. A költségvetés
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet tervezett kiadása túlléphető.
46. §
(1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e § alkalmazásában a továbbiakban:
MV Zrt.) által – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizető
kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek
100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn.
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(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és
középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek
legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát.
(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök
prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú
gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a
Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2014.
december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot.
(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési
kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós fejlesztések
fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, vagy
a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére
kell teljesíteni.
(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia
érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további
kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió
költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás
eredeti előirányzatnak megfelelő arányát.
(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből
származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív
Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli.
VII. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK
18. A fejezetet irányító szerv vezetőjét megillető jogosítványok sajátos szabályai
47. §
(1) Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a
beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga
a) az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának az
I. Országgyűlés fejezet, 5. Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-10. címben megjelölt
támogatások, valamint a 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság cím, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím, 23. Magyar Energetikai és
Közműszabályozási Hivatal cím, 24. Nemzeti Választási Iroda cím,
b) a XI. Miniszterelnökség fejezeten belül a Miniszterelnökséget vezető
államtitkárnak a XI. Miniszterelnökség fejezet 16. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
cím
előirányzataira.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket a Kormány
rendeletében meghatározott személy gyakorolja.
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(3) Az I. Országgyűlés fejezet 8-10. és 11. címében, a X. Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium fejezet 24. címében, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7.
címében, a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. címében megjelölt
támogatások folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik.
19. Az európai uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok
48. §
(1) A teljes, 42 101,2 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat, és
az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének
kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2014. évben az Európai
Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus 2009-2014. évi programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és éven
túli fizetési kötelezettség.
(2) A teljes, 31 455,6 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-előirányzat és
az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének
kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható 2014. évben a SvájciMagyar Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre
vonatkozó tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség.
(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti
Stratégiai Referenciakeret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6.
mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és 2007-2013-ban még
kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes
összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2014. évben.
(4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) és az Európai
Halászati Alap (a továbbiakban: EHA) forrásaiból finanszírozott programok, projektek
esetén a 6. mellékletben 2007-2013. évekre meghatározott és 2007-2013-ban még
kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keretelőirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes
összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2014. évben. A
kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni.
(5) Az EMVA keretében feltételhez nem kötött kötelezettség akkor vállalható, ha az
abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. évben teljesülhet. Az Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 2005.
szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, a 2015. évet
követően kiadással járó többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015. évet
követő kiadások az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének fedezetéül
szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, illetve az éves
költségvetéseiben rendelkezésre áll.
(6) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása
érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4) bekezdésben
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meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a
2007-2013. programozási időszak forrásainak terhére.
(7) Az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) célkitűzés keretében
a 2007-2013 programozási időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az
államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó
programkeret hazai projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem
terhelt részét meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha
az adott programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos
mértékű többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára.
(8) A Szolidaritási programokból a 2007–2013 programozási időszakban
megvalósuló projektek esetében az egyes Alapok 6. mellékletben szereplő éves
allokációjának és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes
összegének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét meghaladó mértékű
tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség az államháztartásért felelős miniszter
egyetértése esetén vállalható.
49. §
A XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív
Program jogcímcsoporton, valamint a XIX. Uniós Fejlesztések fejezet, 2. cím, 4.
alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton belül a
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendő
támogatásokból származó bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a
Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, amelyre tárgyévi és éven túli
fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok
szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök
prioritás, és a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében.
50. §
Az EMVA, EHA és az Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap (a továbbiakban:
EMGA) által támogatott programok és intézkedések finanszírozásával összefüggő
kockázatok kezelésére képzett céltartalék árfolyamkockázat esetén a XII.
Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok
árfolyam-különbözete jogcímcsoport, egyéb esetben a XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. cím 7. alcím 2. Egyéb EU által nem térített kiadások
jogcímcsoport előirányzatain kizárólag a jogszabályban meghatározott célokra
használható fel.
51. §
(1) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által a 2014-2020
programozási időszakra vonatkozóan elfogadásra kerülő Partnerségi Megállapodás
programjainak indikatív európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési
kötelezettségvállalási kerete együttes összegének 25%-os mértékéig vállalható
tárgyévi és éven túli kötelezettség a 2014. évben.
(2) Az ETE Program keretében a 2014-2020 programozási időszakban megvalósuló
programok, projektek esetében az irányadó programkeret hazai projektpartnerekre eső
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részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részének 25%-os mértékéig
vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a 2014. évben.
(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által a 2014-2020
programozási időszakra vonatkozóan menekültügyi és migrációs, valamint
belbiztonsági területen létrehozott alapok által finanszírozott programok európai uniós
és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásának adott évi kötelezettségvállalási
keretének összegéig vállalható tárgyévi és éven túli kötelezettség a 2014. évben.
(4) A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 20. cím, 32. alcím, 5. TEN-T
projektek jogcímcsoport előirányzat terhére a 2014. évben 75 000,0 millió forint
összegig vállalható az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) által támogatott
projektekre és azok előkészítésére vonatkozóan tárgyévi és éven túli fizetési
kötelezettség.
(5) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása
érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4) bekezdésben
meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség a
2014-2020 programozási időszak forrásainak terhére.
20. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és
járadékok alapjának mértéke
52. §
A 2014 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény 62. § (1) és (2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál
2,4%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.
53. §
(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti
illetményalap a 2014. évben 38 650 forint.
(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete,
illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy
foglalkoztatottnak éves szinten - az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló
1993. évi XCVI. törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995.
évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében
meghatározott juttatások - az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő
munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2014. évben
nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.
54. §
(1) A Kjt.
a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési
fokozatokhoz tartozó - az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő legkisebb szorzószámokat a 2014. évre a 7. melléklet tartalmazza,
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b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2014. évben 20 000 forint.
(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott
keresetkiegészítés a 2014. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis
előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó
juttatások emelésére fordítható. Ez a rendelkezés nem vonatkozik az állami
felsőoktatási intézményekre, a központi és a köztestületi költségvetési szervként
működő kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, és a Magyar Tudományos
Akadémiához tartozó kutatást kiegészítő akadémiai köztestületi és központi
költségvetési szervekre.
55. §
(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. §
(2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2014. évben 391 600 forint.
(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és
az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti
ügyészi illetményalap a 2014. évben 391 600 forint.
(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése
szerinti jogi segítői óradíj a 2014. évben 3000 forint.
(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti
kirendelt ügyvédi óradíj a 2014. évben 3000 forint.
56. §
(1) A Gyvt. 66/K. § szerinti helyettes szülői díj legalacsonyabb összege –
gyermekenként, fiatal felnőttenként – a 2014. évben 15 000 forint/hó.
(2) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2014.
évben gyermekenként 5800 forint.
(3) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2014. évben
gyermekenként 8400 forint.
(4) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy
négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2014. évben 450 forint.
(5) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2)
bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, a 4. § (2) bekezdés b)
pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek
a 2014. évben született.
(6) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2014.
évben esetenként 20 000 forint.
(7) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2014. évben
29 500 forint.
(8) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott alapnormatíva
összege a 2014. évben 453 000 forint/fő/év.

36

57. §
(1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése és a termőföld állam által életjáradék fizetése
ellenében történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2014. március 1-jétől
az előző évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik.
(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2014. március 1-je után az életjáradék összegét az
Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye
figyelembevételével kell megállapítani.
(3) A Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában
foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény 2. § (4) bekezdése alapján az
életjáradék összege 2014. március 1-jétől - 2014. január 1-jei visszamenőleges
hatállyal – 33,4%-os mértékben emelkedik.
58. §
(1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a
2014. évben 12 000 forint.
(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2014. évben
6000 forint.
59. §
Az Éhvt. 13.§-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján
jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátáscsökkentési egység után 38 forint.
21. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási
értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok
60. §
Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés
értékhatára 100 000 forint.
61. §
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott
gyártási költségvetési értékhatár a 2014. évben magyar filmalkotás esetén 324,8 millió
forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 575,7 millió forint.
62. §
(1) A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 10. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti nemzeti közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt.
szerinti közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2014. január 1-jétől
2014. december 31-éig:
a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint,
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c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint,
d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint,
e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre
vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31éig:
a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint,
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint,
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.
63. §
(1) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós
közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a
közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január 1-jétől 2014.
december 31-éig:
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében,
valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha
a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró,
b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a
beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 200 000 euró.
(2) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra
vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. Fejezete
alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január
1-jétől 2014. december 31-éig: 5 000 000 euró.
(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó
uniós közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig: 5 000 000
euró.
(4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV.
fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014.
január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a
szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási
és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú
távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró,
b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a
szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási
és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú
távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró,
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c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési
szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési
szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében:
200 000 euró.
(5) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár - kivéve a Kbt. XIV. fejezete
alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt - 2014. január
1-jétől 2014. december 31-éig:
a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati
eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
b) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan
tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő
díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.
64. §
(1) A 63. §-tól eltérően a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói
szerződések esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
uniós közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig:
a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró,
b) építési beruházásra 5 000 000 euró.
(2) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén
irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2014. január 1-jétől 2014.
december 31-éig:
a) 400 000 euró, ha a
megrendelésére kerül sor,

tervpályázati

eljárás

eredményeként

szolgáltatás

b) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő
díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 63. §-ban meghatározott uniós
értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában
így közzétett - az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált - összeget kell
figyelembe venni.
22. Egyes koncessziós díjak
65. §
(1) A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban:
Szjtv.) 27. § (5) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma az Szjtv. 37.
§ 11. pontja szerinti egységenként a 2014. tárgyévre a következő:
a) Budapesten és Pest megyében I. kategóriájú játékkaszinó esetében 646,3 millió
forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 377,0 millió forint,
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b) az a) pontban foglalt kivétellel I. kategóriájú játékkaszinó esetében 538,6 millió
forint, II. kategóriájú játékkaszinó esetében 53,9 millió forint.
(2) A Szjtv. 29/E. § (1) bekezdése szerinti koncessziós díj jogszabályi minimuma a
2014. tárgyévre a következő:
a) egy játéktípusra
102,4 millió forint,

érvényes

távszerencsejáték-szervezési

engedély

esetén

b) több játéktípusra érvényes távszerencsejáték-szervezési engedély esetén
játéktípusonként 102,4 millió forint.
23. Egyes vegyes rendelkezések
66. §
(1) A Paksi Atomerőmű Zrt. 2014. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapba 21 294,1 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles
átutalni az Alap számlájára.
(2) A XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 3. MTA kutatóközpontok,
kutatóintézetek címen az MTA Energiatudományi Kutatóközpontban a kutatások során
keletkezett kiégett üzemanyag és radioaktív hulladék kezelésének költségére a
központi költségvetés 450,0 millió forint költségvetési támogatást biztosít, melyet az
MTA Energiatudományi Kutatóközpont az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI.
törvény 63. § (4) bekezdése szerinti engedélyesként köteles a Központi Nukleáris
Pénzügyi Alapba befizetni a feladatot teljesítő harmadik féllel kötött szerződésben
meghatározott fizetési határidőt megelőzően.
67. §
A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú
támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi
évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Vidékfejlesztési
Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható,
megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2014. évet
terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó
kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni
a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának
2014. évet terhelő kiadásait is.
68. §
(1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez
a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2014. év
folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen
napján sem haladhatja meg.
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69. §
A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás
ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési
kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot.
A tárgyévi előirányzaton felül a Kormány egyedi döntése alapján vállalható
kötelezettség.
70. §
Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról
szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar
Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 101. § (11)
bekezdésének d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványát a 2014.
évben a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV.
törvényben meghatározott célra is felhasználhatja. Ha a Hadigondozottak
Közalapítványánál a kárpótlásra elkülönített összeg a hadigondozási feladatok
finanszírozása miatt a 2014. évben nem elegendő a kötelezettségek kifizetésére, a XIII.
Honvédelmi
Minisztérium fejezet saját előirányzatai terhére gondoskodik az
esedékessé váló összegek Hadigondozottak Közalapítványa részére történő
biztosításáról.
71. §
A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá tartozó fejezet előirányzatai terhére új
kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével
lehet. A 10. mellékletben a Kormány irányítása alá nem tartozó fejezet előirányzatai
esetében új kötelezettség vállalásának feltétele, hogy a kötelezettségvállalásra jogosult
előzetesen kikérje az államháztartásért felelős miniszter véleményét. Az
államháztartásért felelős miniszter a kötelezettségvállalásra jogosult kérésére az
egyetértést az érintett negyedévben esedékes új kötelezettségvállalások mindegyikére
általánosan is, a véleményt pedig az előirányzat teljes összegére, vagy annak
meghatározott részére vonatkozóan is megadhatja. Az egyetértés és a vélemény
megadása során figyelemmel kell lenni az állami vagyon értékesítéséből származó
bevétel éven belüli időbeli teljesülésére.
72. §
Az Országgyűlés hozzájárul, hogy a Magyar Állam legkésőbb 2014. augusztus 31-i
hatállyal ellenérték nélkül átvállalja a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (a
továbbiakban: MÁV Zrt.) által 2011. szeptember
7-én kibocsátott
35 000,0 millió forint tőkeösszegű pályavasúti tevékenység működtetéséhez szükséges
kötvénytartozást és annak járulékait. A MÁV Zrt.-t ezen tartozás-átvállalás
tekintetében nem terheli illetékkötelezettség. A Magyar Államot az átvállalás során az
államháztartásért felelős miniszter képviseli.
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VIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. Felhatalmazó rendelkezések
73. §
(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) az 5. § (1) bekezdésében meghatározott többlettámogatás igénylési feltételeit, az
igény bejelentésének, megállapításának, a többlettámogatás folyósításának,
elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének, valamint az 5. § (4) bekezdés
szerinti nyilatkozat szabályait,
b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint
támogatások mértékét és felhasználási szabályait,

az

egyéb

vállalati

c) a 10. § (7) bekezdésében meghatározott - központi költségvetési szervekre
vonatkozó - befizetési kötelezettség szabályait,
d) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1.
Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport előirányzata felhasználásának
részletes szabályait,
e) a XLII. fejezet 32. cím, 1. alcím, 23. Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos
kiadások jogcímcsoport előirányzata felhasználásának szabályait.
(2) Felhatalmazást kap
a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős
miniszter és a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter egyetértésével - a 3.
melléklet 2. pontja szerinti támogatás,
b) az államháztartásért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 3. pontja szerinti támogatás,
c) a közlekedésért felelős miniszter, hogy - a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 4.
pontja szerinti támogatás,
d) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 6. pontja szerinti támogatás,
e) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy – a Kormány európai uniós
támogatások felhasználásáért felelős tagja és az államháztartásért felelős miniszter
egyetértésével - a 3. melléklet 8. pontja szerinti támogatás,
f) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, hogy - az
államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
egyetértésével -a 3. melléklet 9. pontja szerinti támogatás,
g) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 10. pont a) alpontja szerinti támogatás,
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h) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az oktatásért felelős
miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter
és a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével - a 3. melléklet
10. pont ba)-bc) alpontja szerinti támogatások,
i) a kultúráért felelős miniszter, hogy – a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - a 3. melléklet 11. pontja szerinti
támogatás,
j) a kultúráért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős miniszter és a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter egyetértésével - a 2. melléklet IV. pont
1. alpontja és a 3. melléklet 12. pontja szerinti támogatás,
k) a közlekedésért felelős miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a 3. melléklet
19. pontja szerinti támogatás,
l) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy - az államháztartásért felelős
miniszter egyetértésével -a 4. melléklet 1. IV. pontja és 2. pontja szerinti támogatás
igénylésének,
döntési
rendszerének,
folyósításának,
felhasználásának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
(3) Felhatalmazást kap az egészségbiztosításért felelős miniszter, hogy rendeletben
állapítsa meg a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 26. Gyógyszertári
tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása cím felhasználásával kapcsolatos
szabályokat.
(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében
a 6. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt
határozzon meg.
25. Hatályba léptető rendelkezések
74. §
Ez a törvény 2014. január 1-jén lép hatályba és 2017. december 31-én hatályát
veszti.
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1. melléklet a 2013. évi ... törvényhez
millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

I. ORSZÁGGYŰLÉS
1

Országgyűlés Hivatala

1

Országgyűlés hivatali szervei

1

560,0

20 785,2

5,0

710,1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

10 748,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 634,4

Dologi kiadások

3 929,8

Ellátottak pénzbeli juttatásai

91,5

Egyéb működési célú kiadások

40,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

430,7

Beruházások

3 470,6

Felújítások
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

417,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

115,1

Dologi kiadások

154,3

Felhalmozási költségvetés

6
3

28,7

Beruházások

2 526,8

Országgyűlési Őrség

1

Működési költségvetés

1
2
4

2 007,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

519,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4

73,0

73,0

48,0

48,0

3 100,0

3 100,0

Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai

73,0

73,0

Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma

2

Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása
Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások

6
8

Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai

1
2
3

Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai

9
13

Kossuth Lajos tér rekonstrukciója
Fejezeti tartalék
1 - 4. cím összesen:

5

73,0

73,0

17 390,8

17 390,8

477,8

477,8

45 895,7

565,0

45 330,7

1 524,0

131,8

Közbeszerzési Hatóság

1

Közbeszerzési Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

597,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

159,1

Dologi kiadások

731,4

Egyéb működési célú kiadások

2,8

Felhalmozási költségvetés

6
2

Személyi juttatások

165,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék

8,2

44

8,2

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

5. cím összesen:

8

2014. évi előirányzat
Kiadás

1 664,0

Bevétel

1 524,0

Támogatás

140,0

Pártok támogatása

1

Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1
2
3
4
5

1 055,0

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség

2

Magyar Szocialista Párt

521,3

Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt

448,0

Lehet Más a Politika

249,2

Kereszténydemokrata Néppárt

232,6

Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

4

42,8

Magyar Demokrata Fórum

9

Pártalapítványok támogatása

1
2
3
4
5
6

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány

611,7

Táncsics Mihály Alapítvány

259,8

Gyarapodó Magyarországért Alapítvány

211,3

Ökopolisz Alapítvány

80,4

Barankovics István Alapítvány

69,4
28,3

Antall József Alapítvány

10

6 000,0

Kampányköltségek
8 - 10. cím összesen:

11

9 809,8

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1

69 861,0

Közszolgálati hozzájárulás
11. cím összesen:

21

69 861,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

501,0

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

303,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

85,6

Dologi kiadások

85,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

26,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék
21. cím összesen:

22

9,5

9,5

510,5

510,5

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

3,0

Egyenlő Bánásmód Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

265,8

122,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

33,0
112,9

Dologi kiadások

0,3

Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

4,2

Fejezeti tartalék
22. cím összesen:
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273,0

4,2
3,0

270,0

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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I. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

7 025,2

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 082,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

730,0

Dologi kiadások

1 125,0

Egyéb működési célú kiadások

2 029,1

Felhalmozási költségvetés

6

58,6

Beruházások
23. cím összesen:

24

7 025,2

7 025,2

Nemzeti Választási Iroda

1

1 389,4

Nemzeti Választási Iroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

759,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

203,3

Dologi kiadások

331,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

95,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2

Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása
A 2014. évi választások előkészítése
24. cím összesen:
I. fejezet összesen:

81,0

81,0

10 000,0

10 000,0

11 470,4

11 470,4

146 509,6

9 117,2

57 721,6

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1

1 308,4

Köztársasági Elnöki Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

701,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

192,0

Dologi kiadások

359,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Személyi juttatások

50,7

Beruházások
Felújítások

3,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

2,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
3

Állami kitüntetések
Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai

436,7

73,0

73,0

276,2

276,2

26,3

26,3

2 120,6

2 120,6

Államfői Protokoll kiadásai

1
4

436,7

Államfői Protokoll kiadásai
Fejezeti tartalék
II. fejezet összesen:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1

1 754,6

Alkotmánybíróság
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

III . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
4

1 079,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

307,6

Dologi kiadások

289,6

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2

30,1

Felhalmozási költségvetés

6
2

48,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék
III. fejezet összesen:

35,5

35,5

1 790,1

1 790,1

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA
1

1 215,4

Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

794,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

217,4

Dologi kiadások

192,0

Egyéb működési célú kiadások

2

1,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

11,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Fejezeti tartalék
IV. fejezet összesen:

22,8

22,8

1 238,2

1 238,2

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1

Állami Számvevőszék

1

20,0

8 069,7

20,0

8 069,7

2 066,0

74 566,3

192,0

2 596,1

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

5 281,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 444,6

Dologi kiadások

1 146,9

Egyéb működési célú kiadások

2

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7

178,9

Beruházások

36,0

Felújítások
V. fejezet összesen:

8 089,7

VI. BÍRÓSÁGOK
1

Bíróságok

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

49 704,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 323,3

Dologi kiadások

13 749,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
2

Személyi juttatások

Beruházások

355,5

Felújítások

500,0

Kúria
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

VI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 996,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

499,5

Dologi kiadások

289,7

Felhalmozási költségvetés

6
3

2,5

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

1
2
16

Pest megyei bíróság épület rekonstrukció

4 469,1

4 469,1

Igazságszolgáltatás beruházásai

3 390,0

3 390,0

1 530,9

1 530,9

Fejezeti tartalék
VI. fejezet összesen:

88 810,4

2 258,0

86 552,4

88,0

36 851,0

VIII. ÜGYÉSZSÉG
1

Ügyészségek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 884,0

Dologi kiadások

3 726,9

Egyéb működési célú kiadások

6,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

25 010,9

Személyi juttatások

1 225,0

Beruházások
Felújítások

30,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

56,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

3
4
6

42,0

EU-tagságból eredő feladatok
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata
Fejezeti tartalék
VIII. fejezet összesen:

42,0

30,0

30,0

732,9

732,9

37 743,9

88,0

37 655,9

664,2

8 073,6

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
1
1
2
3
4
2
3
5

A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati
feladatainak támogatása
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása
A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított
előirányzatok
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

124 137,7
149 575,8
264 754,0
29 753,1
87 430,0
40 236,9
7 700,0

Vis maior támogatás
IX. fejezet összesen:

703 587,5

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM
1

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

5 685,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 513,0

Dologi kiadások

1 498,3

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6,0

Egyéb működési célú kiadások

4,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

31,5

Beruházások

3 944,0

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 352,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

339,5
1 795,9

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

148,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

288,1

Beruházások

19,0

Felújítások
Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatala
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

9 423,6

17 267,1

34 645,5

119 590,6

1 414,3

1 296,9

790,5

4 159,8

2 893,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

712,7
20 155,3

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

2 842,8

Beruházások

86,6

Felújítások
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

101 258,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

27 065,2

Dologi kiadások

25 197,2

Egyéb működési célú kiadások

2,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

Beruházások

489,9

Felújítások

221,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1,9

Kutatóintézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 338,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

362,6

Dologi kiadások

862,9

Felhalmozási költségvetés

6
12

147,5

Beruházások
Balassi Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3

2 637,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

584,2
1 427,8

Dologi kiadások
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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2

X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

2014. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

220,0
2,0

Felhalmozási költségvetés

6
15

78,5

Beruházások
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal

1

217,3

4 715,6

1 831,2

3 688,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 341,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

525,5
1 721,9

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

8,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

334,5

Beruházások

0,7

Felújítások
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
2

2 771,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

695,2
1 762,4

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

171,6

Felhalmozási költségvetés

6
18

118,4

Beruházások

600,0

Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

250,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

67,5
222,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
20

Bevétel

60,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Célelőirányzatok

1
2
7
10
17
18
19
20
27
41
44
45
46
3

KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása
Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása

1 443,2

1 443,2

50,0

50,0

Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események
támogatása
Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014

760,0

760,0

80,0

80,0

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított
kártalanítás
Jogi segítségnyújtás

120,0

120,0

115,0

115,0

Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat

50,0

50,0

Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése

100,0

100,0

27,7

27,7

1 151,0

1 151,0

178,9

178,9

30,0

30,0

985,0

985,0

70,0

70,0

126,9

126,9

Nemzetközi kötelezettségek teljesítése
Ludovika Campus
Bárka Színház támogatása
Hunor Iroda működésének támogatása
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése
Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

2
4

Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő
Szolgálata
Európai Területi Társulások támogatása
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millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
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X. F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért
Közalapítvány támogatása
Határon túli magyarok programjainak támogatása

4
3

Nemzetpolitikai tevékenység támogatása

11
25

Járási szociális feladatok ellátása
Fejezeti általános tartalék
1 - 20. cím összesen:

24

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 010,0

1 010,0

4 166,4

4 166,4

22 385,6

22 385,6

161,8

161,8

245 333,8

52 930,6

192 403,2

52 930,6

192 403,2

12,0

6 522,4

114,8

11 100,2

Céltartalékok

2
3

Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja

71 150,0
5 000,0

Különféle kifizetések
X. fejezet összesen:

321 483,8

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
1

Miniszterelnökség

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

882,7
2 777,3

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

44,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások

15,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

12,0

Információs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 377,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 100,8

Dologi kiadások

5 113,9

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
3

Beruházások

433,8

Felújítások

107,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

81,9
1 300,0

Nemzetstratégiai Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

689,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

213,5

Dologi kiadások

356,9

Felhalmozási költségvetés

6
4

40,0

Beruházások
Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet

1

130,0

443,0

80,0

3 120,0

Működési költségvetés

1
2
3
2

258,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

69,5
216,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
5

2 802,9

Személyi juttatások

27,0

Beruházások

1,6

Felújítások
Nemzeti Külgazdasági Hivatal
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Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 006,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

263,3
1 840,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8
6

Beruházások

70,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

20,0
300,0

Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

123,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

31,2
142,4

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

3,0

Beruházások

317,6

Nemzeti Örökség Intézete

1

Működési költségvetés

1
2
3
8

192,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55,6

Dologi kiadások

69,6
260,0

Veritas Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
15

Bevétel

192,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55,6

Dologi kiadások

12,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Célelőirányzatok

1
2
3
5
6
7
8
9
10
14
15
17
18
19
21
2

500,0

500,0

Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok

1 690,0

1 690,0

Konzultációk kiadásai

1 600,0

1 600,0

100,0

100,0

75,0

75,0

A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont
Alapítvány támogatása
"Az Élet Menete" Alapítvány támogatása

600,0

600,0

50,0

50,0

50,0

50,0

Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács
tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása
Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány
biztosítása
A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez
kapcsolódó feladatok
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás
Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény
Közalapítvány
Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért

300,0

300,0

612,4

612,4

555,0

555,0

36,0

36,0

220,0

220,0

Kormányfői protokoll

Ifjúságpolitikai célok támogatása
Nemzeti Sírkerthez és Emlékhelyekhez kapcsolódó kiadások

A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése
Fejezeti általános tartalék

52

150,0

150,0

1 962,0

1 962,0

1 092,5

1 092,5

millió forintban
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XI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

1 - 15. cím összesen:

16

2014. évi előirányzat
Kiadás

33 292,9

Bevétel

Támogatás

336,8

32 956,1

3,0

931,8

3,0

931,8

339,8

33 887,9

123,8

5 348,7

8 989,5

4 699,1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

591,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

155,3

Dologi kiadások

170,4

Felhalmozási költségvetés

6

18,0

Beruházások
16. cím összesen:

17
18

934,8

Rendkívüli kormányzati intézkedések

120 000,0

Országvédelmi Alap

100 000,0

XI. fejezet összesen:

254 227,7

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1

Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

3 597,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 016,6
843,9

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8
2

10,0

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

5,0

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 469,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 544,1

Dologi kiadások

4 900,2

Egyéb működési célú kiadások

552,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
3

1 023,1

Beruházások

200,0

Felújítások

1 995,0

Földmérési és Távérzékelési Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 058,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

283,9

Dologi kiadások

650,9

Egyéb működési célú kiadások

1,5

Felhalmozási költségvetés

6
4

0,5

Beruházások

162,6

Állami Ménesgazdaság

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

98,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30,4
231,3

Dologi kiadások
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Egyéb működési célú kiadások

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

30,0

Beruházások
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

1

50,0

11 321,0

3 268,1

15 537,1

101,0

430,9

1 843,2

1 797,0

2,0

73,2

217,0

498,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 726,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 159,6

Dologi kiadások

3 270,7

Egyéb működési célú kiadások

3 144,6

Felhalmozási költségvetés

6
6

69,6

Beruházások
Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

11 997,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 198,0

Dologi kiadások

3 597,2

Felhalmozási költségvetés

6
7

12,2

Beruházások
Közművelődési intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

347,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

95,1

Dologi kiadások

88,4

Felhalmozási költségvetés

6
8

0,5

Beruházások
Agrárkutató intézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 923,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

519,9
1 059,3

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

0,9

Felhalmozási költségvetés

6
8
9

16,4

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

120,4

Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

40,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13,8

Dologi kiadások

19,5

Felhalmozási költségvetés

6
10

1,0

Beruházások
Génmegőrzési Intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

359,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89,0
251,4

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

16,0

Beruházások

54

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

600,0

Nemzeti Öntözési Ügynökség

1

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
2

294,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

79,4
112,6

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
12

114,0

Beruházások
Országos Meteorológiai Szolgálat

1

1 115,0

502,1

13,7

1 290,7

4 869,7

2 168,5

3 502,3

3 606,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

789,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

227,1

Dologi kiadások

543,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
13

54,4

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

3,0

Nemzeti Környezetügyi Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

804,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

228,9

Dologi kiadások

262,9

Felhalmozási költségvetés

6
14

8,6

Beruházások
Nemzeti park igazgatóságok

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 701,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

795,3
2 807,0

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

86,7

Felhalmozási költségvetés

6
8
15

641,9

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

5,4

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 296,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 194,1

Dologi kiadások

1 420,5

Egyéb működési célú kiadások

2,5

Felhalmozási költségvetés

6
8
17

187,7

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

8,0
1 999,8

Nemzeti Földalapkezelő Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 325,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

369,0

Dologi kiadások

175,2

Felhalmozási költségvetés

6

130,4

Beruházások

55

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet
Működési költségvetés

1
1
2
3
5
2

Támogatás

281,7

172,3

105,0

636,8

159,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

54,3
238,7

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

1,0

Felhalmozási költségvetés

6
19

0,8

Beruházások
Agrárgazdasági Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

462,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

139,0

Dologi kiadások

140,1

Felhalmozási költségvetés

6
20

Bevétel

0,1

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

5
9
19
20
21
2

Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő
Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása

7,5

7,5

7,5

7,5

20,5

20,5

41,1

41,1

1 470,7

1 470,7

1 594,2

1 594,2

17,6

17,6

Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása

9 747,2

9 747,2

Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása

1 200,0

1 200,0

81,0

81,0

54,0

54,0

68,2

68,2

Ivóvíz-minőség javító program
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése
Környezetvédelmi célelőirányzatok

9
10
11
13
14
21
3
2
4
5
6
8
10
13
16
19
20
25
30
4

Természetvédelmi kártalanítás
Természetvédelmi pályázatok támogatása

Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével
kapcsolatos kiadások
Agrár célelőirányzatok
Agrárkutatás támogatása

45,7

45,7

1 415,0

1 415,0

Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása

500,0

500,0

Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési
programok megvalósításában
Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása

107,5

107,5

46,1

46,1

2 000,0

2 000,0

22,6

22,6

93,8

93,8

Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása
Tanyafejlesztési Program

Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak
támogatása
Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
Ágazati társaságok támogatása

250,0

250,0

1 258,6

1 258,6

750,0

750,0

682,5

682,5

Uniós programok kiegészítő támogatása

6

Méhészeti Nemzeti Program

56

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

7
8
9
10
11
5

XII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Igyál tejet program

1 700,0

1 700,0

Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása

2 562,8

2 562,8

Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának
támogatása
Uniós Programok ÁFA fedezete

536,5

536,5

2 060,0

2 060,0

Iskolagyümölcs program

1 211,0

1 211,0

815,7

815,7

1 600,0

1 600,0

76,2

76,2

Erdőfelújítás

131,4

131,4

Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás

181,3

181,3

Nemzeti támogatások

3
4
5
6

Állattenyésztési feladatok
A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
Vadgazdálkodás támogatása
Nemzeti Erdőprogram

3
4
7
8
9
10
11

Fejlesztési típusú támogatások
Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Nemzeti agrár kárenyhítés
Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása

6
7

Állat, növény- és GMO-kártalanítás

21,4

21,4

49 245,0

49 245,0

620,0

620,0

8 600,0

4 300,0

4 300,0

25,0

25,0

1 000,0

1 000,0

Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

1
2

Uniós programok árfolyam-különbözete
Egyéb EU által nem térített kiadások

11

300,0

300,0

1 000,0

1 000,0

Vidékfejlesztési és halászati programok

2

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1
2
3
4
5

I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat
versenyképességének javítása
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése

83 059,6

59 869,4

23 190,2

81 441,4

59 652,0

21 789,4

III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a
diverzifikáció ösztönzése
IV. tengely: Leader programok

38 182,4

27 539,0

10 643,4

18 690,8

14 502,9

4 187,9

3 113,0

2 302,1

810,9

1 712,8

1 284,6

428,2

650,0

487,5

162,5

Technikai segítségnyújtás

3

Halászati Operatív Program

1

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely)
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)

2
3

Technikai segítségnyújtás (V. tengely)

12
13
14

Új Vidékfejlesztési Program

150,0

112,5

37,5

25 000,0

17 500,0

7 500,0

Peres ügyek

100,0

100,0

Fejezeti általános tartalék

130,4

130,4

XII. fejezet összesen:

422 948,4

214 809,6

208 138,8

25,0

4 166,6

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1

Honvédelmi Minisztérium

1

Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

3 035,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

799,7

Dologi kiadások

350,0

Egyéb működési célú kiadások

57

6,1

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Egyéb HM szervezetek

1

Bevétel

Támogatás

2 623,3

74 820,4

4 638,0

47 197,5

540,8

63 271,8

150,0

10 347,0

20 835,5

4 212,6

2,0

248,6

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

4 211,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

957,5
70 076,4

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

26,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

282,4

Felújítások

438,9

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 451,0

Magyar Honvédség

1

Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

19 266,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 857,4
19 734,8

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

54,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Beruházások

6 501,0

Felújítások

1 271,7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

150,0

MH ÖHP és alárendelt szervezetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

44 840,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 030,3
7 735,4

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

181,6

Felhalmozási költségvetés

6
3

25,0

Beruházások
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 659,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 402,8

Dologi kiadások

3 358,2

Egyéb működési célú kiadások

10,6

Felhalmozási költségvetés

6
6

66,0

Beruházások
MH Egészségügyi Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

14 538,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 810,4

Dologi kiadások

6 571,7

Egyéb működési célú kiadások

37,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
7

XIII . F E J E Z E T

88,7

Beruházások

1,7

Felújítások
Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és
Kollégium

58

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

XIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
8

168,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45,4

Dologi kiadások

37,0

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

1
3
6
19
5
25
39

NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és
DCM)
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati
támogatása
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
támogatása
Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához

100,0

100,0

40,0

40,0

129,5

129,5

1 435,0

1 435,0

2 312,3

2 312,3

50,0

50,0

53,7

53,7

4 010,1

4 010,1

350,0

350,0

Alapítványok, közalapítványok támogatása

1
2

Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatása
MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok
támogatása
Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések

40
1
2

Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz
XIII. fejezet összesen:

241 559,7

28 814,6

212 745,1

25,5

4 163,4

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1

Belügyminisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 495,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

574,0

Dologi kiadások

956,8

Egyéb működési célú kiadások

128,0

Felhalmozási költségvetés

6
2

34,7

Beruházások

3 958,1

Nemzeti Védelmi Szolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

2 688,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

703,3

Dologi kiadások

535,1

Felhalmozási költségvetés

6
4

30,9

Beruházások

123,0

Terrorelhárítási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

7 127,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 919,0

Dologi kiadások

2 045,6

Felhalmozási költségvetés

6

988,4

Beruházások

59

12 357,8

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

7
5

XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

400,0

Felújítások

2 715,6

Büntetés-végrehajtás

1

Bevétel

49 045,3

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

25 701,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 761,7
18 595,7

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

2,7

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

554,9

Beruházások

1 029,8

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

113,0
440,0

BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
7

267,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66,6
106,1

Dologi kiadások
Rendőrség

1

4 509,6

240 067,1

47,4

7 074,5

170,6

17 674,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

157 058,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 139,6

Dologi kiadások

40 842,8

Egyéb működési célú kiadások

811,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

5 033,0

Beruházások
Felújítások

587,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

105,0

Alkotmányvédelmi Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 789,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 304,6
859,3

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

0,3

Felhalmozási költségvetés

6
8
9

147,9

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

20,0

Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

10 062,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 615,7

Dologi kiadások

2 418,0

Egyéb működési célú kiadások

0,4

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

2 705,0

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

43,9
196,0

Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ

1

Működési költségvetés

1

86,6

Személyi juttatások

60

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
3
2

XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

25,4

Dologi kiadások

64,4

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
12

19,6

Beruházások
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

1

1 621,5

51 488,2

104,4

8 257,0

414,5

536,2

2 929,9

13 496,8

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

34 883,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 774,2

Dologi kiadások

5 180,4

Egyéb működési célú kiadások

18,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
13

3 628,2

Beruházások

606,7

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

18,0

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

3 264,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

880,3
3 257,1

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

78,0
675,9

Felhalmozási költségvetés

6
15

205,2

Beruházások
BM Nemzetközi Oktatási Központ

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

309,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83,7
529,0

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

15,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
17

Beruházások

5,0

Felújítások

8,0

Vízügyi Igazgatóságok

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

8 495,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 316,8

Dologi kiadások

4 810,8

Felhalmozási költségvetés

6
20

Bevétel

803,5

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Ágazati célfeladatok

2
26
27
31
40
46

100,3

Energia-racionalizálás
Kiemelt közbiztonsági feladatok

100,3

2 000,0

2 000,0

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok
megvalósításához kapcsolódó kiadások
Területrendezési feladatok

760,0
50,0

50,0

Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése

266,0

266,0

Építésügyi feladatok

595,0

595,0

61

410,0

350,0

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

47

XIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás
Működtetése
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás

50
51

Kiadás

Bevétel

150,0

Támogatás
150,0

260,0

260,0

1 495,1

1 495,1

180,0

180,0

1 050,0

1 050,0

Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása

300,0

300,0

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása

144,5

144,5

Vízügyi feladatok támogatása

2

2014. évi előirányzat

Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása

1

Alapítványok támogatása

1

Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása

2

Társadalmi önszerveződések támogatása

3
5
11

Országos Polgárőr Szövetség

9

Szolidaritási programok

1
2
3
4
5
6

Európai Menekültügyi Alap

471,7

330,3

141,4

Integrációs Alap

659,9

452,7

207,2

Visszatérési Alap

801,5

566,1

235,4

5 808,7

4 090,8

1 717,9

256,4

241,4

15,0

Külső Határok Alap
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek

52,6

52,6

1 800,0

1 800,0

Duna Művész Együttesek támogatása

250,0

250,0

Örökségvédelmi feladatok

240,9

240,9

Magyar Rendvédelmi Kar

50,0

50,0

200,0

200,0

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék

10
11
17
18
19

Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének
támogatása
Belügyi Alapok

20
1
2
3

Belső Biztonsági Alap

615,7

615,7

Menekültügyi és Migrációs Alap

514,7

514,7

71,2

71,2

440 561,4

20 055,2

420 506,2

739,2

6 652,5

10,0

1 411,7

1 700,0

360,0

Belügyi Alapok technikai költségkerete
XIV. fejezet összesen:

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1

Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

5 119,9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 358,2
843,0

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

32,3

Felhalmozási költségvetés

8
2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

38,3

Nemzeti Innovációs Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

601,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

162,4

Dologi kiadások

640,9

Egyéb működési célú kiadások

12,1

Felhalmozási költségvetés

6
3

Személyi juttatások

5,0

Beruházások
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

62

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 084,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

289,3

Dologi kiadások

515,2

Egyéb működési célú kiadások

2,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
4

139,4

Beruházások

30,0

Felújítások
Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1

919,7

4 704,0

7 140,2

17 957,1

3,1

1 039,3

18,8

1 028,1

1,5

729,8

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 879,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

555,1
2 349,3

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8

837,0

Beruházások

2,8

Felújítások
Magyar Államkincstár

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

12 764,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 927,1

Dologi kiadások

5 874,0

Egyéb működési célú kiadások

3,5

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
9

2 122,5

Beruházások

383,7

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

21,8

Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

562,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

165,0

Dologi kiadások

310,4

Felhalmozási költségvetés

6
14

4,9

Beruházások
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

548,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

148,0

Dologi kiadások

300,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
16

Beruházások

40,0

Felújítások

10,0

Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

439,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

131,6

Dologi kiadások

154,9

Felhalmozási költségvetés

6

5,0

Beruházások

63

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

25

XV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

Ágazati célelőirányzatok

5

Kárrendezési célelőirányzat

1
2
3

410,0

410,0

3 550,0

3 550,0

40,0

40,0

5,4

5,4

600,0

600,0

460,4

460,4

360,0

360,0

81,0

81,0

63,0

63,0

10,3

10,3

2 167,5

2 167,5

13,6

13,6

100,0

100,0

6 694,1

6 694,1

12,7

12,7

300,0

300,0

Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása

153,0

153,0

Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása

350,6

350,6

Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése

400,0

400,0

50,0

50,0

Függő kár kifizetés
Járadék kifizetés
Tőkésítésre kifizetés

7

Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat

51
6

Kutatási és technológia feladatok

4

Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének
támogatása
Társadalmi szervezetek címzett támogatása

14
1

Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása

1

Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása

2
5

Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok

30

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi
törvény alapján
Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok
Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási
ágazati feladatok
Nemzetgazdasági programok

2
3
9
10
11
12

Szervezetátalakítási alap
ClusterCOOP program támogatása
Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése

39
43
44
46
47
49

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
Kötött segélyhitelezés
Eximbank Zrt. tőkejuttatása
XV. fejezet összesen:

585,2

585,2

18 000,0

18 000,0

78 821,8

10 532,5

68 289,3

2 934,8

125 541,2

20,0

8 083,7

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
1

Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

71 225,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

19 179,1

Dologi kiadások

33 171,4

Egyéb működési célú kiadások
Beruházások

3 015,9

Felújítások

1 500,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Bűnügyi Főigazgatóság

1

59,8

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Személyi juttatások

Működési költségvetés

64

324,4

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
2

XVI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Személyi juttatások

5 151,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 355,0

Dologi kiadások

1 390,0

Bevétel

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
3

206,9

Beruházások
Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet

1

254,0

2 190,3

3 208,8

135 815,2

2 110,8

6 766,2

913,3

1 655,6

2 376,3

16,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 261,8

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

350,6

Dologi kiadások

725,7

Felhalmozási költségvetés

6
7

Beruházások

81,2

Felújítások

25,0

XVI. fejezet összesen:

139 024,0

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

3 735,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

966,5
4 112,6

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

8
3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

62,0

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

391,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100,5
2 074,9

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

0,7

Felhalmozási költségvetés

6
4

1,3

Beruházások
Országos Atomenergia Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

670,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

181,1

Dologi kiadások

824,8

Egyéb működési célú kiadások

678,3

Felhalmozási költségvetés

6
5

38,5

Beruházások

2 467,7

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

760,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

197,3

Dologi kiadások

596,1

Egyéb működési célú kiadások

909,3

Felhalmozási költségvetés

6

4,3

Beruházások

65

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

7

XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

29 196,9

Nemzeti Közlekedési Hatóság

1

Bevétel

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

3 047,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

761,0
3 489,8

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

21 143,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
8

Beruházások

645,1

Felújítások

100,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10,0
45 835,1

Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ

1

12 980,5

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

967,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

253,9
52 614,0

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

4 465,6

Felhalmozási költségvetés

6
8
10

90,5

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

424,2
475,2

Közlekedésbiztonsági Szervezet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

258,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

71,4
136,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
11

9,0

Beruházások
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség

1

60,0

436,3

1 791,1

7 883,0

395,0

609,9

Működési költségvetés

1
2
3
2

322,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

81,5

Dologi kiadások

82,6

Felhalmozási költségvetés

6
12

10,0

Beruházások
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 868,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

546,9
6 528,7

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
8
14

Beruházások

575,5

Felújítások

150,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

5,0

Magyar Földtani és Geofizikai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

Személyi juttatások

565,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

148,0

Dologi kiadások

283,7

Egyéb működési célú kiadások

66

3,7

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
20

XVII . F E J E Z E T

3,8

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

31

Kiemelt célú beruházások támogatása

2
3
6
32

332,0

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés

1 364,0

1 364,0

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása

1 495,5

1 495,5

433,5

433,5

10 000,0

10 000,0

1 500,0

1 500,0

0,1

0,1

Közlekedési ágazati programok

1
3
5
6
11
12
13
33

A közösségi közlekedés összehangolása
UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok
TEN-T projektek
Belvízi hajózási alapprogram
Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok

1 770,8

1 500,0

Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok

175,0

175,0

34
1
2
10
35
1
2
3
4
36

69,8

69,8

13 470,8

13 470,8

Turisztikai célelőirányzat

9 996,0

9 996,0

Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat

1 522,4

1 522,4

Területfejlesztési célelőirányzat

1 140,9

1 140,9

855,9

855,9

1 545,3

1 545,3

17 154,8

17 154,8

Zajtérképezés EU tagállami feladatai
Beruházás ösztönzési célelőirányzat

Agrármarketing célelőirányzat
Intézményi kezességi díjtámogatások
Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai
rendszerek
Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció
Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok
Készenléti szervek digitális rádiórendszerének üzemeltetése
(EDR)
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás
Energetikai célú feladatok
Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer

95,3

95,3

5 220,0

5 220,0

650,1

650,1

30,0

30,0

743,7

743,7

9 250,0

9 250,0

107 200,0

107 200,0

11 514,3

11 514,3

PPP-programok

1
6
7
8
37

Autópálya rendelkezésre állási díj
Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez

890,8

890,8

8 659,6

8 659,6

190,6

190,6

Nemzetközi tagdíjak

251,7

251,7

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése

120,2

120,2

1 500,0

1 500,0

A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése

506,0

506,0

1 - 20. cím összesen:

325 618,9

Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához
Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

3
38

ÉMI Nonprofit Kft. támogatása
Egyéb feladatok

1
2
3
12

Kormányzati szakpolitikai feladatok

Vállalkozások folyó támogatása

1

270,8

Hazai fejlesztési programok

1
2
3
4
5
20

21

332,0

Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások

Egyedi támogatások, ellentételezések

67

86 821,2

238 797,7

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
3
4

XVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése
Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi
költségtérítések elszámolása
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése

24
25

Kiadás

Bevétel

Támogatás

1 000,0

Bányabezárás

5

2014. évi előirányzat

K-600 hírrendszer működtetésére

185 508,9
9 555,1
71 680,0
55,0
800,0

Peres ügyek
XVII. fejezet összesen:

594 217,9

86 821,2

238 797,7

265,3

5 893,0

7 087,7

37 041,3

2,0

154,2

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1

Külügyminisztérium központi igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

3 745,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 044,7

Dologi kiadások

1 157,2

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

49,3
6,0

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

100,0

Beruházások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

56,0

Külképviseletek igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

22 213,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 950,0
15 251,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
8
3

Beruházások

601,2

Egyéb felhalmozási célú kiadások

112,6

Magyar Külügyi Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

76,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

21,7

Dologi kiadások

48,1

Felhalmozási költségvetés

6
5

Személyi juttatások

10,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

6

Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések

1
2
14

Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások

7 291,5

7 291,5

Európai uniós befizetések

5 233,3

5 233,3

Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása

1
2
5
6
8
17
18

105,3

105,3

Egyéb civil szervezetek támogatása

25,0

25,0

Népirtás Megelőzési Központ támogatása

10,0

10,0

5,0

5,0

Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása

Külföldi magyar emlékek megőrzése
Kisebbségpolitikai célok támogatása

6,0
391,7

EU utazási költségtérítések

6,0
391,5

0,2

Közép-európai elnökségi feladatok

1

Közép-európai elnökségi feladatok

68

110,0

110,0

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

22

XVIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés

1
2

Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
Humanitárius segélyezés
XVIII. fejezet összesen:

150,0

150,0

10,0

10,0

63 781,3

7 746,5

56 034,8

8 343,8

1 464,6

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
1

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

5 915,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 549,0

Dologi kiadások

1 928,0

Egyéb működési célú kiadások

12,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
2

Személyi juttatások

370,9

Beruházások

23,7

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

9,5

Fejezeti kezelésű előirányzatok

4

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

1
2
3
8
14
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Gazdaságfejlesztés Operatív Program

180 473,2

157 011,8

23 461,4

Közlekedés Operatív Program

522 944,0

410 437,5

112 506,5

Társadalmi Megújulás Operatív Program

274 718,7

251 554,3

23 164,4

Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti
Foglalkoztatási Alap
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

17 130,1

17 130,1

136 275,2

119 374,4

16 900,8

Környezet és Energia Operatív Program

369 550,5

317 818,3

51 732,2

9 394,3

8 168,0

1 226,3

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program

21 765,5

18 948,3

2 817,2

Végrehajtás Operatív Program

17 120,0

9 138,7

7 981,3

Nyugat-dunántúli Operatív Program

15 746,4

9 506,0

6 240,4

Közép-dunántúli Operatív Program

28 926,5

19 950,5

8 976,0

Dél-dunántúli Operatív Program

33 505,6

20 422,4

13 083,2

Dél-alföldi Operatív Program

28 398,5

18 283,6

10 114,9

Észak-alföldi Operatív Program

50 639,0

34 916,3

15 722,7

Észak-magyarországi Operatív Program

41 194,4

28 664,8

12 529,6

Közép-magyarországi Operatív Program

40 159,2

18 673,6

21 485,6

ETE HU-SK

5 446,7

4 830,1

616,6

ETE HU-RO

6 990,1

6 491,2

498,9

ETE HU-SER

1 391,0

1 279,4

111,6

ETE HU-CRO

1 673,3

1 352,6

320,7

ETE SEES

1 866,1

1 804,7

61,4

ETE AU-HU

148,4

20,5

127,9

ETE SLO-HU

52,0

6,7

45,3

Államreform Operatív Program

5

Területi Együttműködés

1

Európai Területi Együttműködés

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2

ETE CES
INTERREG IVC
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program

148,5

148,5

48,6

48,6

1 598,7
12,3

INTERACT 2007-2013

69

1 460,7

138,0
12,3

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név
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XIX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Egyéb uniós előirányzatok

3
6

Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 20092014
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok

7
1

8
9

11 020,0

952,0

9 754,0

8 325,0

1 429,0

337,5

337,5

1 150,0

1 150,0

Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása

20 831,8

20 831,8

Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása

15 000,0

15 000,0

EU Önerő Alap

30 000,0

30 000,0

5 000,0

5 000,0

EU támogatások felhasználásához szükséges technikai
segítségnyújtás
Közreműködői intézményrendszer támogatása

2
8
11
13

11 972,0

Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok

1
2
3
4
5
6
7

Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)

5 068,8

4 896,0

172,8

Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)

5 644,8

4 896,0

748,8

Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)

5 760,0

4 896,0

864,0

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)

5 760,0

4 896,0

864,0

Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)

5 644,8

4 896,0

748,8

Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP)

5 760,0

4 896,0

864,0

13 922,0

11 833,7

2 088,3

Koordinációs OP (KOP)

10

Európai Területi Együttműködés (2014-2020)

1
2
3
4
5

Duna Transznacionális Együttműködési Program

11,1

11,1

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020

13,6

13,6

1,5

1,5

INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program
DUNA Program Irányító Hatóság
XIX. fejezet összesen:

12,8

12,8

313,7

313,7

1 959 083,6 1 546 143,0

412 940,6

8,0

10 365,6

22 958,7

80 306,5

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
1

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

5 750,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 529,4

Dologi kiadások

2 640,3

Egyéb működési célú kiadások

437,8

Felhalmozási költségvetés

6
2

16,1

Beruházások
Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer

3

Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei
Működési költségvetés

1
1
2
3
4
5
2

Személyi juttatások

61 927,7

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15 124,4

Dologi kiadások

23 070,5

Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

2 441,5
304,2

Felhalmozási költségvetés

6
7

387,9

Beruházások
Felújítások

70

9,0

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

1

Bevétel

Támogatás

166,0

2 127,4

111,4

746,7

2 787,7

3 115,1

283 603,6

136 687,1

1 950,0

2 413,8

46,0

882,1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 427,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

361,8

Dologi kiadások

392,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
5

109,3

Beruházások

2,3

Felújítások
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

475,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

132,7

Dologi kiadások

248,7

Felhalmozási költségvetés

6
4

1,5

Beruházások
Egyéb kulturális intézmények

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

2 369,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

668,3
2 526,7

Dologi kiadások
Egyéb működési célú kiadások

133,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
5

193,2

Beruházások

11,0

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

1,2

Egyetemek, főiskolák

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

168 777,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

45 570,3
104 599,1

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

30 560,4

Egyéb működési célú kiadások

27 852,6

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
6

33 451,4

Beruházások

9 408,2

Felújítások
Egyéb felhalmozási célú kiadások

71,0

Egyéb oktatási intézmények

1

Oktatási Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 257,6

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

323,1
2 775,1

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

8,0

Beruházások
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

1

Működési költségvetés

1
2

Személyi juttatások

553,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

174,2

71

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
2

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

190,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
7

Beruházások

6,0

Felújítások

4,0

Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

1

310,0

5 704,5

356,0

1 078,5

8 450,0

855,2

3 304,9

4 222,8

505 597,0

607,9

5 127,9

11 852,1

Működési költségvetés

1
2
3
2

4 849,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

972,8

Dologi kiadások

168,8

Felhalmozási költségvetés

6
8

23,6

Beruházások
Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat
ellátó intézmények
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások

667,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

174,3

Dologi kiadások

170,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
9

387,9

Beruházások

35,0

Felújítások
Türr István Képző és Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

3 647,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

915,0
2 292,9

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7
10

450,0

Beruházások

2 000,0

Felújítások
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei

1

Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési
Intézet
Működési költségvetés

1
1
2
3
2

Személyi juttatások

4 466,5

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 060,0

Dologi kiadások

1 901,2

Felhalmozási költségvetés

6
2

100,0

Beruházások
Gyógyító-megelőző ellátás intézetei

1

Működési költségvetés

1
2
3
4
5
2

218 143,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

58 494,7
222 630,2

Dologi kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Egyéb működési célú kiadások

21,5
1 095,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
11

XX . F E J E Z E T

Beruházások

4 293,2

Felújítások

1 171,8

Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közgyűjtemények

72

355,2

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

8 116,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 218,1

Dologi kiadások

5 756,3

Egyéb működési célú kiadások

6,1

Felhalmozási költségvetés

6
7
12

Beruházások

682,6

Felújítások

200,9

Művészeti intézmények

1

2 937,0

8 065,8

212,0

197,0

2 300,0

4 920,1

32 202,7

703,0

2 605,8

12 306,1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

6 312,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 689,8

Dologi kiadások

2 584,6

Egyéb működési célú kiadások

2,2

Felhalmozási költségvetés

6
7
13

363,4

Beruházások

50,0

Felújítások
Sportintézmények

1

Nemzeti Sport Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

163,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43,0
133,0

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

70,0

Beruházások
Nemzeti Sportközpontok

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 635,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

458,3
3 454,9

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
14

1 671,8

Beruházások
Országos Mentőszolgálat

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

19 720,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

5 511,7

Dologi kiadások

7 353,8

Felhalmozási költségvetés

6
16

320,0

Beruházások
Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb
népegészségügyi intézetek
Működési költségvetés

1
1
2
3
5
2

Személyi juttatások

3 846,3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 010,6

Dologi kiadások

9 690,3

Egyéb működési célú kiadások

285,8

Felhalmozási költségvetés

6

73,6

Beruházások

73

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

7
17

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

11 530,5

1 700,4

12 000,0

484 893,8

26,0

949,6

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

4 234,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 073,9

Dologi kiadások

7 372,4

Felhalmozási költségvetés

6
7
18

530,0

Beruházások

20,0

Felújítások
Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei

1

Működési költségvetés

1
2
3
19

Személyi juttatások

370 777,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

100 069,2
26 046,8

Dologi kiadások
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

593,4

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

157,6

Dologi kiadások

203,6

Felhalmozási költségvetés

6
20

Támogatás

5,3

Felújítások
Országos Vérellátó Szolgálat

1

Bevétel

21,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Beruházás

4

Kulturális beruházások

2
2

Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)

605,5

605,5

Normatív finanszírozás

2
3
4

Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás

3

17 650,5

17 650,5

155 428,1

155 428,1

1 127,4

1 127,4

318,6

318,6

Felsőoktatási feladatok támogatása

1
2
3
4

Felsőoktatás speciális feladatai
Lakitelek Népfőiskola támogatása
Kiválósági támogatások
Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap

4

300,0

300,0

9 850,0

9 850,0

11 000,0

11 000,0

Közoktatási feladatok támogatása

4
5
8
11

109,9

109,9

Nemzeti Tehetség Program

1 381,2

1 381,2

Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása

1 000,0

1 000,0

400,0

400,0

668,2

668,2

Közoktatás speciális feladatainak támogatása

Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása

5

Egyéb feladatok támogatása

18

Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása

1
2
19
8
1
2

Határon túli oktatási feladatok támogatása

57,5

57,5

101,8

101,8

Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok

115,6

115,6

Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok

272,7

272,7

Határon túli kulturális feladatok támogatása
Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok
támogatása
Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai

74

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

5

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Kétoldalú munkatervi feladatok

2
10

4,5

4,5

11,8

11,8

14,0

14,0

79,3

79,3

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása

260,0

260,0

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti
orgonáinak restaurálása
Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása

200,0

200,0

500,0

500,0

116,0

116,0

127,0

127,0

Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása

65,0

65,0

Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása

33,4

33,4

540,0

540,0

Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)
Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak

1 548,8

1 548,8

90,0

90,0

Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése

1 525,0

1 525,0

A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál
megrendezésének támogatása
Egyéb színházi támogatások

1 840,0

1 840,0

63,4

63,4

A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok

355,0

355,0

180,5

180,5

28,7

28,7

3,0

3,0

130,0

130,0

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai
feladatok támogatása
Családpolitikai Programok

67,9

67,9

92,0

92,0

Családpolitikai célú pályázatok

83,0

83,0

1 705,0

1 705,0

Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása

900,0

900,0

GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott
támogatása
Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése

620,0

620,0

115,0

115,0

Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok

2
9

Kulturális szakdiplomáciai feladatok
EU-tagsággal kapcsolatos feladatok

6

EU-tagságból eredő együttműködések

2
11

EU-tagságból eredő kulturális együttműködések
Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

1
3
17

Filmszakmai támogatások

18
12

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra

7
1
2
4
5
13

Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
támogatása
Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti
értékmentő programja
Közművelődési szakmai feladatok

Művészeti tevékenységek

4
5

Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása

9
10
11
12
14
15

Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok

1
1
3

16

Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai
feladatok
Zánka - Új Nemzedék Központ működésének támogatása
Ifjúságpolitikai feladatok támogatása

2
3
4

Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása

1
6
7
17

Egyes szociális pénzbeli támogatások

1
6
7
18
19

XX . F E J E Z E T

Gyermekvédelmi Lakás Alap

Szociális célú humánszolgáltatások

75

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
4

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális
munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház
finanszírozása
Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási
szerződésekkel történő finanszírozása
Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális
programok
Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása

7
20
3
6

Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása
Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció
támogatása
Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása

8
12
13

Autista, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó
lakóotthonok támogatása
Egészségügyi ágazati előirányzatok

22
2
3
13
19
24

Kiadás

Bevétel

Támogatás

67 190,7

67 190,7

5 503,5

5 503,5

350,6

350,6

163,9

163,9

257,3

257,3

479,5

479,5

450,9

450,9

95,0

95,0

221,6

221,6

1 506,1

1 506,1

Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása

700,0

700,0

Patika hitelprogram kamattámogatása

370,0

370,0

Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások

Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása

23

2014. évi előirányzat

5 510,2

5 510,2

Sporttevékenység támogatása

4
5

Versenysport támogatása

6
1
2
4
7
8
10
7
9
23
24
25
28

Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel
összefüggő feladatainak támogatása
Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására
Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai

10

2
3

1 710,0

2 005,7

2 005,7

2 548,5

2 548,5

187,7

187,7
1 925,8

327,0

327,0

Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása

200,0

200,0

Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése

140,2

140,2

Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi
vizsgálatainak támogatása
Szabadidősport támogatása

131,4

131,4

372,0

372,0

Diák- és hallgatói sport támogatása

466,7

466,7

25,0

25,0

37,2

37,2

10 979,4

10 979,4

714,0

714,0

548,4

548,4

1 549,0

1 549,0

Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével
összefüggő feladatainak támogatása
Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

11

1 710,0

1 925,8

Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése
és projektjei
Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő
feladatok támogatása, valamint sportszövetségek
adósságrendezése
Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

24

979,1

Fogyatékosok sportjának támogatása

Utánpótlás-nevelési feladatok

Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások

29

979,1

Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartása
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF)
kapcsolódó fejlesztések

76

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4
12
13

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Győr Aréna beruházás támogatása
Magyar Sport Háza támogatása

2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

4 900,0

4 900,0

302,5

302,5

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció
támogatása
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának,
valamint a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének
támogatása
Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása

1 793,2

1 793,2

12 035,0

12 035,0

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása

20 268,6

20 268,6

Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása

3 707,0

3 707,0

Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása

2 315,3

2 315,3

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása

4 020,6

4 020,6

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megrendezéséhez kötődő sportlétesítményfejlesztések támogatása
Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi
Haladás Stadion fejlesztésének támogatása)
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása

2 000,0

2 000,0

4 625,8

4 625,8

4 500,0

4 500,0

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása

1 750,0

1 750,0

Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka
fejlesztésének támogatása
Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének
támogatása
Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása

606,5

606,5

2 098,0

2 098,0

240,0

240,0

Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása

120,0

120,0

Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása

120,0

120,0

200,0

200,0

Tornaterem-építési program

3 000,0

3 000,0

Tanuszoda-fejlesztési program

3 000,0

3 000,0

3 041,4

3 041,4

Klebelsberg kastély felújítása

620,0

620,0
300,0

350,0

350,0

19

Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei
Református Fiatalok Háza" projektje
Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár
program"
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés

300,0

420,0

420,0

1

Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk
fenntartott intézmények támogatása
Oktatási alapítványok, közalapítványok
184,3

184,3

35,0

35,0

250,0

250,0

1 360,0

1 360,0

50,0

50,0

50,0

50,0

7 991,8

7 991,8

Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása

210,9

210,9

Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok
támogatása

603,5

603,5

Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása

25

Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások

15
16
17

MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása

18

26

2
14
19
2

Autizmus Alapítvány
Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása
Kulturális alapítványok, közalapítványok

10
12
27
28

Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért

Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum)
támogatása
Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása

2
3
4

Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása

77
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XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

23

Kiadás

Bevétel

Támogatás

92,4

92,4

114,8

114,8

450,0

450,0

30,0

30,0

25,0

25,0

100,1

100,1

Magyar Rákellenes Liga támogatása

30,0

30,0

Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
működési támogatása
Magyar ILCO Szövetség támogatása

51,3

51,3

30,0

30,0

Magyar Gyermekonkológiai Hálózat

20,0

20,0

Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona

20,0

20,0

Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási
programok támogatása
Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi Szövetsége
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége

208,5

208,5

130,0

130,0

165,0

165,0

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

160,0

160,0

Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége

165,0

165,0

Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és
Érdekvédelmi Szövetsége
Autisták Országos Szövetsége

19,0

19,0

50,0

50,0

Siketvakok Országos Egyesülete

20,0

20,0

Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és
Alapítványok Országos Szövetsége
Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása

30,0

30,0

618,7

618,7

40,0

40,0

423,0

423,0

Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok
támogatása
Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

30

2014. évi előirányzat

Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2
3
4
5
24

Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek,
egyesületek támogatása
Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI)
támogatása
Magyar Írószövetség támogatása
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása
Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek

1
2
3
4
5
6
25

Magyar Vöröskereszt támogatása

Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek

5
6
7
8
9
10
11
12
13
21
23
26

Dévény Anna Alapítvány
Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek

2
35
39
46

Magyar Olimpiai Bizottság
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő
bértámogatás
Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása
Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték

47
48
50

100,0

100,0

2 075,6

2 075,6

720,0

720,0

34 313,5

34 313,5

29,9

29,9

Kulturális szakmai feladatok támogatása

3

Emlékpont Központ támogatása

51
54
55

Fejezeti általános tartalék
Nemzeti Együttműködési Alap

25,0

25,0

893,8

893,8

3 380,0

3 380,0

2 846,0

2 846,0

Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

1
1

Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények,
közművelődési intézmények, kulturális programok)
Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények
támogatása

78

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
3

Bevétel

Támogatás

3 100,0

10 580,0

10 580,0

17 870,8

17 870,8

Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak
Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli egyház és annak belső egyházi
jogi személye
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások

1 440,0

1 440,0

210,0

210,0

1 350,0

1 350,0

A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása

1 200,0

1 200,0

706,0

706,0

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése
Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása

3 000,0

3 000,0

150,0

150,0

Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének
támogatása
Nemzetiségi támogatások

600,0

600,0

1 314,4

1 314,4

43,7

43,7

Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások

1
4

56
57

Kiadás

3 100,0

Hittanoktatás támogatása
Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és
kiegészítése
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék

4
5

12
13

Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat

Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása

1

7
8
9
11

XX . F E J E Z E T

Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása

Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
58
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bolgár Országos Önkormányzat és Média

44,9

44,9

Országos Horvát Önkormányzat és Média

144,5

144,5

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média

214,1

214,1

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média

89,6

89,6

267,2

267,2

Országos Lengyel Önkormányzat és Média

47,0

47,0

Országos Örmény Önkormányzat és Média

42,5

42,5

Országos Szlovák Önkormányzat és Média

128,0

128,0

Országos Szlovén Önkormányzat és Média

64,0

64,0

Szerb Országos Önkormányzat és Média

78,7

78,7

Országos Ruszin Önkormányzat és Média

36,1

36,1

Ukrán Országos Önkormányzat és Média

36,2

36,2

30,8

30,8

15,0

15,0

65,5

65,5

125,6

125,6

27,5

27,5

78,6

78,6

25,8

25,8

7,0

7,0

118,8

118,8

Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
Országos Roma Önkormányzat és Média

Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények támogatása
Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása
Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása

79

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

10
11
12
13
59
4
5
6
7
9

XX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása
Társadalmi felzárkózást segítő programok
Roma kultúra támogatása
Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő
programok, szakkollégiumok
Felzárkózás-politika koordinációja
Roma ösztöndíj programok
Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések
1 - 20. cím összesen:

21

Kiadás

Bevétel

Támogatás

46,4

46,4

54,7

54,7

7,8

7,8

8,0

8,0

60,0

60,0

510,0

510,0

66,0

66,0

2 067,1

2 067,1

550,0

550,0

2 173 692,3

904 201,4 1 269 490,9

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

1

Családi támogatások

1
2
3
4
5
6
7
8
2

340 178,9

Családi pótlék

5 358,0

Anyasági támogatás
Gyermekgondozási segély

68 719,7

Gyermeknevelési támogatás

14 032,7

Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése

2 840,8

Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

6 340,7

Életkezdési támogatás

6 667,2

Gyermektartásdíjak megelőlegezése

2 081,0

Korhatár alatti ellátások

1
2
3

Szolgálati járandóság

85 871,4

Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék

89 684,1

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

1
2
3
4
5
6
7
4

Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése
Mezőgazdasági járadék

9 117,0
3 003,6

Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka

31 580,4

Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések

18 857,5
3 764,5

Házastársi pótlék
Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás)
Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése

54,9
444,0

Különféle jogcímen adott térítések

1
2
4

18 850,0

Közgyógyellátás
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás

5 400,0

Folyósított ellátások utáni térítés

1 689,6

21. cím összesen:

22
26
27

2014. évi előirányzat

Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása

714 536,0
1 520,0
250,0
1,0

Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel
XX. fejezet összesen:

2 889 998,3

80

904 202,4 1 269 490,9

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

XXX . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1

66,3

Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1

2 246,3

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

901,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

253,3

Dologi kiadások

552,3

Egyéb működési célú kiadások

325,3

Felhalmozási költségvetés

6
2

280,1

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

2

45,8

Fejezeti tartalék
XXX. fejezet összesen:

2 358,4

45,8
66,3

2 292,1

511,1

7 553,0

9,0

180,2

30,9

138,5

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1

Központi Statisztikai Hivatal

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

Személyi juttatások

4 864,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 279,8

Dologi kiadások

1 663,9

Egyéb működési célú kiadások

22,3

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

178,1

Beruházások
Felújítások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

35,2

KSH Könyvtár

1

Működési költségvetés

1
2
3
5

122,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

32,3

Dologi kiadások

34,7

KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

104,9

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28,2

Dologi kiadások

36,3

Fejezeti kezelésű előirányzatok

1

Statisztikai Elemző Központ Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása
XXXI. fejezet összesen:

600,0

9 022,7

600,0
551,0

8 471,7

18,1

1 100,8

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1

MTA Titkársága

1

MTA Igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

802,2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

205,7
76,0

Dologi kiadások

81

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2

XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Támogatás

Felhalmozási költségvetés

6
8
2

Beruházások

20,0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

15,0
21,1

MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak

1

4 713,8

Működési költségvetés

1
2
3
3

3 735,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

965,0
34,9

Dologi kiadások

2 380,8

Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások

1

Működési költségvetés

1
2
3
4

1 895,7

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

483,5
1,6

Dologi kiadások

203,7

MTA Köztestületi feladatok

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

107,4

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

16,4

Dologi kiadások

76,9

Egyéb működési célú kiadások

3,0

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

MTA Könyvtár és Információs Központ

1

230,7

556,4

12 859,2

14 441,1

15,0

2 691,6

586,0

713,5

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

412,8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

106,2

Dologi kiadások

250,1

Felhalmozási költségvetés

6
3

18,0

Beruházások
MTA kutatóközpontok, kutatóintézetek

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

14 412,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 863,7

Dologi kiadások

7 720,1

Egyéb működési célú kiadások

117,0

Felhalmozási költségvetés

6
7
8
4

1 080,2

Beruházások
Felújítások

97,3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

10,0

MTA Támogatott Kutatóhelyek

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

1 900,3

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

479,1

Dologi kiadások

322,0

Felhalmozási költségvetés

6
5

5,2

Beruházások
MTA egyéb intézmények

1

MTA Létesítménygazdálkodási Központ

1

Működési költségvetés

1

338,5

Személyi juttatások

82

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
3
2

XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2014. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

91,2
826,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

43,3

Beruházások
MTA Jóléti intézmények

1

301,7

222,1

84,7

150,2

1,5

12,1

Működési költségvetés

1
2
3
2

230,2

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66,5
224,9

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
3

2,2

Beruházások
MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
4

112,1

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30,3

Dologi kiadások

91,9

Egyéb működési célú kiadások

0,6

Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia

1

Működési költségvetés

1
2
3
6

Személyi juttatások

9,1

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2,4

Dologi kiadások

2,1
363,8

OTKA Iroda

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

200,5

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

49,8
103,5

Dologi kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
7

Bevétel

10,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek
támogatása
Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

80,9

80,9

46,6

46,6

10,0

10,0

7 686,0

7 686,0

198,5

198,5

Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása

1 076,9

1 076,9

Infrastruktúra fejlesztés

1 742,0

1 742,0

Lendület Program

3 388,7

3 388,7

Fiatal kutatók pályázatos támogatása

898,3

898,3

Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak

337,9

337,9

Posztdoktori pályázatok támogatása

846,0

846,0

Szakmai feladatok teljesítése

600,0

600,0

Kiválósági központok támogatása

300,0

300,0

Központi kezelésű felújítások

723,8

723,8

3 600,0

3 600,0

Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása

MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza
létrehozása

83

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

XXXIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

XXXIII. fejezet összesen:

2014. évi előirányzat
Kiadás

63 203,5

Bevétel

14 118,0

Támogatás

49 085,5

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
1

MMA Titkársága

1

1 708,1

MMA Titkárság Igazgatása

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

Személyi juttatások

558,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150,6

Dologi kiadások

619,5

Felhalmozási költségvetés

6
2

380,0

Beruházások

2 191,1

MMA köztestületi feladatok

1

Működési költségvetés

1
2
3
3

1 538,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

417,0

Dologi kiadások

236,1
109,4

Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet

1

Működési költségvetés

1
2
3
2

54,0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

15,4

Dologi kiadások

20,0

Felhalmozási költségvetés

6
4

Személyi juttatások

20,0

Beruházások
Fejezeti kezelésű előirányzatok

1
2
3
6
7
8
10

Országos művészeti társaságok, szövetségek támogatása

100,0

100,0

Magyar Művészetek Háza Programok

153,0

153,0

Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

10,0

10,0

Kutatási tevékenység támogatása

50,0

50,0

160,0

160,0

Vigadó Galéria kiállításai

13,0

13,0

Fejezeti tartalék

39,4

39,4

4 534,0

4 534,0

Pályázati alapok

XXXIV. fejezet összesen:

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

1

Devizahitelek kamatelszámolásai

1
2
3
4
6
7
8
9
11

Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől
felvett hitelek kamatelszámolásai
EBB hitelek kamatelszámolásai
KfW hitelek kamatelszámolásai

24 321,3
148,6

ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai

3 310,1

MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek
kamatelszámolásai
ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai

1 002,4

EBRD hitelek kamatelszámolásai
EB/IMF hitelek kamatelszámolásai
Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata
(külföldi bank felé)

84

388,4
0,4
27 619,7
84,1

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

12
2
1
2

XLI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek
kamatkiadásai
Belföldi devizahitelek kamata
Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

6 053,5

1 531,2

Devizakötvények kamatelszámolásai

1

Külföld felé

1
5
6
2
1

1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai

267 072,5

47,4

Devizaszámla kamatelszámolásai
Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények
kamatkiadásai
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai

432,7

525,8

Forinthitelek kamatelszámolásai

2

Egyéb hitelek kamatelszámolásai

18
19
20
21
2
1

EBB forint hitelek kamatelszámolásai
ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai
MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata
Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek
kamatkiadásai
Államkötvények kamatelszámolása

23 368,0
2 771,8
393,3
5 346,5

Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai

1

Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények
kamatelszámolásai
Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása

1
2

Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai

2

4
7
3

Konszolidációval kapcsolatos államkötvények
kamatelszámolásai
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos
államkötvények kamatelszámolásai
Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása

636 280,0

82 338,1

383,8
1 602,1
5 733,6
393,1

Kincstárjegyek kamatelszámolásai

1
2
4

Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása

90 499,0

Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása

66 579,1
8 431,3

Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai

3

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai

1

Jutalékok és egyéb költségek

1

Deviza elszámolások

1
2
3
2
3

Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai

4 230,0

Forint elszámolások

18 286,9

Tranzakciós illeték

58 142,7

Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások

1 700,0

Adósságkezelés költségei

1 063,0

XLI. fejezet összesen:

1 248 437,8

91 642,6

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI
ÉS KIADÁSAI
1

Vállalkozások költségvetési befizetései

1
3
4
5

358 800,0

Társasági adó

22 600,0

Hitelintézeti járadék
Pénzügyi szervezetek különadója

144 000,0
34 500,0

Cégautóadó

85

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

6
7
8
9

XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Egyszerűsített vállalkozói adó

67 000,0

Bányajáradék

65 000,0

Játékadó

33 000,0

Ökoadó

1
2
10
11
12
14
15
16
17
2

17 300,0

Energiaadó

7 500,0

Környezetterhelési díj
Egyéb befizetések

21 300,0

Energiaellátók jövedelemadója

61 100,0

Rehabilitációs hozzájárulás

65 000,0

Kisadózók tételes adója

78 000,0

Kisvállalati adó

45 400,0

Közműadó

53 000,0

Korkedvezmény-biztosítási járulék

19 188,9

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1
2
3
4
5
6

3 000 089,6

Általános forgalmi adó

931 900,0

Jövedéki adó
Regisztrációs adó

16 300,0

Távközlési adó

57 000,0
269 400,0

Pénzügyi tranzakciós illeték

28 000,0

Biztosítási adó

3

Lakosság költségvetési befizetései

1
2
4
5
6

1 550 000,0

Személyi jövedelemadó

200,0

Egyéb lakossági adók

110 000,0

Lakossági illetékek

39 000,0

Gépjárműadó
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes
jövedelmeinek különadója
Egyéb költségvetési bevételek

4
1

900,0

Vegyes bevételek

8
9
2

Egyéb vegyes bevételek

4 366,0

Kezesség-visszatérülés

3 871,0

Központosított bevételek

1
2
3
4
5
5

Bírságbevételek

44 279,6

Termékdíjak

51 641,1
16 270,2

Egyéb központosított bevételek

133 858,3

Megtett úttal arányos útdíj
Hulladéklerakási járulékból származó bevétel

13 000,0

Költségvetési befizetések

1
2

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések

1
2
3
4
7

30 699,9

Központi költségvetési szervek
Központi költségvetési szervek

12 000,0

Helyi önkormányzati költségvetési szervek

11 500,0

Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
önkormányzati befizetések
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése

8 004,0
10 000,0

Egyéb uniós bevételek

2
3
4

Vámbeszedési költség megtérítése
Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Uniós támogatások utólagos megtérülése

86

9 300,0
192,0

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

4

XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

22 953,8

Kohéziós Alap

8

Bevétel

Tőke követelések visszatérülése

1
2

350,1

Kormányhitelek visszatérülése

10 412,0

Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése

27
28
29

Diákhitel tartozások részleges elengedése
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása

4 000,0
504,0

Lakástámogatások

1

159 200,0

Egyéb lakástámogatások

30

Vállalkozások folyó támogatása

2

Egyéb vállalati támogatások

1

Termelési támogatás

2
7
3

Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása
Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás

225,0
5,0

Normatív támogatások

3

Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése

4

600,0

Fuvarozók kamattámogatása

31
32

14 000,0

Szociálpolitikai menetdíj támogatás

104 000,0

Egyéb költségvetési kiadások

1

Vegyes kiadások

4
5
6
7

Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások
Szanálással kapcsolatos kiadások
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése

33

1,0
500,0

Védelmi felkészítés előirányzatai

1
2
11
12
19
21
22
23

3 000,0

Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai

497,0

Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési
feltételeinek biztosítása
Egyéb vegyes kiadások

1 100,0

1% SZJA közcélú felhasználása

7 800,0

4 000,0

Mehib és Eximbank behajtási jutaléka

2,5

Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések

1,0

Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés

1 620,0

Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások

5 000,0

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése

3
4
5
7
10
13
14
15
16

Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési
kötelezettség
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési
kötelezettség
Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből
eredő fizetési kötelezettség
A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség
Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség
A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési
kötelezettség
MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből
eredő fizetési kötelezettség
Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség

87

200,0
4 910,0
18 163,0
1 900,0
700,0
100,0
5 200,0
934,5
100,0

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

19

XLII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Gyűjtőszámla hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési
kötelezettség
E-útdíj fizetési célú hitelprogramhoz vállalat kezességekből eredő
fizetési kötelezettség
Kormányzati rendkívüli kiadások

20
34
2

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

12,0
100,0

Pénzbeli kárpótlás

1
2
3
35

Pénzbeli kárpótlás

1 670,9

Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás

2 650,3

Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei

72,7

Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz

2

Egészségbiztosítási Alap támogatása

4
5
8
9
36

Járulék címen átadott pénzeszköz

370 413,3

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott
pénzeszköz
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás
E.Alapnak
Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás

345 000,0
92 185,0
109 787,6

Nemzetközi elszámolások kiadásai

1

Nemzetközi tagdíjak

1
2
3
4
5
2

744,3

IBRD alaptőkeemelés
IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása

1 129,5
5,2

CEB tagdíj

30,0

Bruegel tagdíj

5 330,8

EIB tőkeemelés
Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység

1
2
3
4
3

1 192,1

IDA alaptőke-hozzájárulás
IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása

45,0

Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz

36,9

EU Szomszédsági Beruházási Eszköz

98,3
40,0

Egyéb kiadások

37

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

1
2
3

ÁFA alapú hozzájárulás

36 547,9

GNI alapú hozzájárulás

232 975,6
19 155,7

Brit korrekció

38

A települési önkormányzatok adósságkonszolidációjához
kapcsolódó állami támogatások
Követeléskezelés költségei

41
42

4 000,0
1,7

Alapok támogatása

1

Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása

2
2
3
4

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás NFAnak
Bethlen Gábor Alap támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
támogatása

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

11 572,8
9 866,7
12,4
1 678 876,4 7 478 176,5

XLII. fejezet összesen:

1

95 936,7

88

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3

XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

8 000,0

Ingatlan értékesítésből származó bevételek

50,0

Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek
Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek

1
6

18 541,7

Egyéb kibocsátási egységek értékesítési bevétele

120 000,0

Frekvencia használati jog értékesítéséből származó bevételek

2

Hasznosítási bevételek

1

Bérleti díjak

1
3
2
3
4

125,6

Központi költségvetési szervek elhelyezésével kapcsolatos
továbbszámlázott bérleti díj
Egyéb bérleti díj

528,0

Vagyonkezelői díj

1 548,0

Osztalékbevételek

28 580,0

Koncessziós díjak

1
2
3
4
3

2 100,0

Szerencsejáték koncessziós díj

988,8

Infrastruktúra koncessziókból származó díj

1 440,5

Bányakoncessziós díj

826,0

Dohánytermékek kiskereskedelmének koncessziós díja

500,0

Egyéb bevételek

2

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás

1
2
3
2
4

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott
ingatlanvásárlások és ingatlan beruházások
Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai
Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése

37 000,0
10 586,0
8 394,0
650,0

Egyéb eszközök vásárlása
Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások

1
2
5
6
7
8

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának
megvalósításával kapcsolatos kiadások
Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási
Központ létrehozásával kapcsolatos kiadások
Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások

2

20 314,0
2 400,0
1 113,0
6 208,0
1 580,0
600,0

Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

2

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1
2
3
3
4

Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás

3 777,0

Ingatlanok őrzése

1 260,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása,
karbantartása
Egyéb vagyonkezelési kiadások

2 500,0
1 740,0

Állami tulajdonú társaságok támogatása

1
2
3
3

Bevétel

Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása
Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos
kifizetések
Az államot korábbi tulajdonosi döntéseihez kapcsolódóan terhelő
kiadások

89

1 186,0
5 100,0
2 050,0

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
5

XLIII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések
Kezesi felelősségből eredő kifizetések
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések
Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi
feladatok finanszírozása
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások

6
7
8

Egyéb szerződéses kötelezettségek

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

30,0
200,0
30,0
9 300,0
1 500,0
374,0

Egyéb jogszabályból eredő kiadások

1
4

Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása

1 800,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

1
2
3
2
3

Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek
kiadásai
Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások
Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések

700,0
1 500,0
100,0
40,0

Eljárási költségek
A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása

1
2
4
5
7

Az MNV Zrt. működésének támogatása

7 400,0

Az MFB Zrt. működésének támogatása

600,0

Átcserélhető kötvény kamatfizetése
Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése

5
8

10 300,0
2 500,0

A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb
kiadások
Fejezeti tartalék

1 500,0

ÁFA elszámolás

1 000,0

XLIII. fejezet összesen:

5 000,0

150 332,0

183 228,6

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
1

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek

1

Értékesítési bevételek

1

Ingatlan értékesítéséből származó bevételek

1
3
2

8 474,0

Termőföld értékesítésből származó bevételek

10,0

Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek
Hasznosítási bevételek

1

7 600,0

Haszonbérleti díj

3

600,0

Egyéb bevételek

2

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások

1

Felhalmozási jellegű kiadások

1

Ingatlan vásárlás

1
2

5 000,0

Termőföld vásárlás
Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások

1
2

Ingatlanok fenntartásával járó kiadások

1
3
3

10 800,0

Életjáradék termőföldért
Hasznosítási kötelezettség kiadásai
Egyéb vagyonkezelési kiadások

365,0
725,0

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai

1
2

Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja

859,0

Eljárási költségek, díjak

300,0

90

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3
4
5
4

XLIV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés
Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

500,0
1 000,0
25,0

Bírósági döntésből eredő kiadások

1 000,0

Fejezeti tartalék
XLIV. fejezet összesen:

20 574,0

16 684,0

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP
1

Aktív támogatások

1
7
2
4

27 000,0

Foglalkoztatási és képzési támogatások
Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése
Szakképzési és felnőttképzési támogatások

5 000,0
26 400,0

Passzív kiadások

1
4
5
6
8
14

56 000,0

Álláskeresési ellátások

313,9

Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás

6 000,0

Bérgarancia kifizetések

1 600,0

Működtetési célú kifizetések

183 805,3

Start-munkaprogram
EU-s elő- és társfinanszírozás

1
2
3
4
25
26

TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások
Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak
előfinanszírozása
TÁMOP intézkedések bevételei

41 000,0
3 200,0
17 130,1
10 000,0
46 000,0

Egyéb bevétel

1
2
3
31
33
35

750,0

Területi egyéb bevétel

1 000,0

Központi egyéb bevétel

650,0

Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel

57 071,1

Szakképzési hozzájárulás

1 000,0

Bérgarancia támogatás törlesztése

125 041,5

Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás

39

1 - 39. cím összesen:

50
2

95 936,7
377 449,3

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel
kapcsolatos tételei
Betétállomány változása
LXIII. fejezet összesen:

327 449,3

50 000,0
377 449,3

377 449,3

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP
2

Költségvetési támogatás

3
4

11 572,8

Eseti támogatás
Alapból nyújtott támogatások

1
2
3

4 820,0

Oktatás-nevelési támogatás
Határtalanul! program támogatása

465,3

Magyarság Háza program támogatása

216,0

91

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

5
6
5

LXV . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása

3 826,3

Egyéb támogatások

1 435,2

Bevétel

810,0

Alapkezelő működési költségei
LXV. fejezet összesen:

11 572,8

11 572,8

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP
1
1
2
2
3
4

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása,
fejlesztése
Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása
Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT)
beruházási munkái és biztonságnövelő programja
Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása
Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása

2 418,1
300,0
401,0
2 339,0

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése

1
5

Paksi Atomerőmű leszerelésének előkészítése
RHK Kft. működése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT
üzemeltetési kiadásai
Ellenőrzési és információs célú önkormányzati társulások
támogatása
Alapkezelőnek működési célra

6
7
8

MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításához
kapcsolódó költség
Nemzeti program előkészítése és a nukleárisüzemanyag-ciklus
lezárása
Nukleáris létesítmények befizetései

9
15
1
16
17

130,0
4 985,7
1 171,6
141,0
450,0
45,0

21 294,1

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése

6,5

Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése

450,0

MTA EK kutatóreaktor kiégett üzemanyag visszaszállításának
fedezete
Költségvetési támogatás

18
19

9 866,7
392,0

Egyéb bevételek
1 - 19. cím összesen:

50
1

A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos
tételei
Betétállomány változása
LXVI. fejezet összesen:

12 381,4

19 627,9
32 009,3

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP
1
2
3
4
5
6
7
8

Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,
terjesztésének támogatása
Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon
való részvétel támogatása
Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel
támogatása
Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések
támogatása
Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása

2 922,0
1 740,0
1 198,0
300,6
7,0

Épített örökség, építőművészet támogatása

188,0

Kultúrateremtő, -közvetítő, valamint egyéni és közösségi
tevékenységek támogatása
Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás

750,0

92

32 009,3

0,8

32 009,3

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

9
10
13

LXVII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Működési kiadások

934,2

Kulturális célú központi költségvetési szervek működési
kiadásainak támogatása
Egyéb bevételek

706,6
300,0
10 000,0

Játékadó NKA-t megillető része

50,0

Kulturális adó

400,0

Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó
befizetések
1 - 27. cím összesen:

50

Bevétel

2,8

Nemzetközi tagdíjak

22
24
26
27

2014. évi előirányzat

8 750,0

10 750,0

NKA függő és átfutó tételei

1

2 000,0

Betétállomány változása
LXVII. fejezet összesen:

10 750,0

10 750,0

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP
1
3
6
7

4,6

Rendszeres befizetés

12,4

Költségvetési támogatás
15,0

Működési kiadások
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése
1 - 7. cím összesen:

50

1,0
16,0

17,0

WMA függő és átfutó tételei

1

1,0

Betétállomány változása
LXVIII. fejezet összesen:

17,0

17,0

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS
ALAP
1
2

35 357,6

Hazai innováció támogatása
A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció
támogatása
Befizetés a központi költségvetésbe

3
7
19
20
24

3 484,2
10 000,0
1 793,2

Alapkezelőnek átadott pénzeszköz

55 575,0

Innovációs járulék

660,0

Egyéb bevételek
Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való
részvétel támogatása
1 - 24. cím összesen:

50
1

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap függő, átfutó és
hitellel kapcsolatos tételei
Betétállomány változása
LXIX. fejezet összesen:

600,0

51 235,0

56 235,0

5 000,0
56 235,0

56 235,0

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1
2

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosítotti nyugdíjjárulék

93

2 052 901,7

Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1

LXXI . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Támogatás

870 721,2

Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék

3

Bevétel

Egyéb járulékok és hozzájárulások

2
5
10
5
7

Megállapodás alapján fizetők járulékai

1 293,2

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

7 820,9

Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések

7 528,0
11 970,2

Késedelmi pótlék, bírság
Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

3

10 510,0

Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek

2

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai

1

Nyugellátások

1
3

2 404 964,1

Öregségi nyugdíj
Hozzátartozói nyugellátás

1
2

38 790,0

Árvaellátás

341 700,0

Özvegyi nyugellátás

4

Egyösszegű méltányossági kifizetések

2

500,0

Egyszeri segély

6

161 908,9

Szolgálatfüggő nyugellátás

4

Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások

2
3
3

Postaköltség

4 811,2

Egyéb kiadások

1 280,0

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 - 3. cím összesen:

5

3,0

3,0

2 953 957,2 2 962 748,2

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek

1

1 830,0

3 724,5

30,0

5 066,5

1 860,0

8 791,0

2 964 608,2 2 964 608,2

8 791,0

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1
2
3
5
2

1 719,0

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

481,9
3 165,3

Dologi kiadások

7,2

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6
2

181,1

Beruházások
Igazgatási szervek

1

Működési költségvetés

1
2
3

Személyi juttatások

3 780,6

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 053,6
262,3

Dologi kiadások
5. cím összesen:
LXXI. fejezet összesen:

10 651,0

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek

1
2

Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
Biztosítotti egészségbiztosítási járulék

94

78 100,0
569 300,0

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

3

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Bevétel

Egyéb járulékok és hozzájárulások

1
2
4
5
10

28 700,0

Egészségügyi szolgáltatási járulék

290,0

Megállapodás alapján fizetők járulékai

15 110,0

Munkáltatói táppénz hozzájárulás

115,0

Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher

300,0

Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések

4
5
6

157 500,0

Egészségügyi hozzájárulás

3 450,0

Késedelmi pótlék, bírság
Költségvetési hozzájárulások

2
6
7
9

5 400,0

Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési
hozzájárulás
Járulék címen átvett pénzeszköz

370 413,3

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz

345 000,0
92 185,0

Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás E.
Alapnak
Tervezett pénzeszköz-átvétel

10
7

109 787,6

Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek

1
2
3
7

Terhességmegszakítás egyéni térítési díja

545,0

Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések

5 700,0

Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek

1 500,0

Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései

1
2
8
1
2
11

7 000,0

Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetések
Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással
kapcsolatos bevételek
Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése

49 000,0

2 100,0

EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások

2,0

Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások
Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése

1
2
12
13
2

90,0

Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések
Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése

110,0

Baleseti adó

23 040,0

Népegészségügyi termékadó

19 000,0

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai

2

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai

1
2

Táppénz

1
2
3
3

3

53 890,7

Táppénz
Gyermekápolási táppénz

2 469,7

Baleseti táppénz

6 639,6

Betegséggel kapcsolatos segélyek

4
4
5
6
7

37 500,0

Terhességi-gyermekágyi segély

Egyszeri segély

450,0

Kártérítési járadék

900,0
8 700,0

Baleseti járadék
Gyermekgondozási díj

106 350,0

Rokkantsági, rehabilitációs ellátások

345 000,0

Természetbeni ellátások

1

Gyógyító-megelőző ellátás
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Támogatás

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

1
2
3
5
8
9
11
13
15
17
18
21

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

Kiadás

Bevétel

Támogatás

101 047,5

Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem

20 698,2

Fogászati ellátás

24 446,8

Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás

6 046,9
23 171,1

Művesekezelés
Otthoni szakápolás

4 479,8

Működési költségelőleg

2 000,0

Célelőirányzatok

75 167,9

Mentés

28 738,3

Laboratóriumi ellátás

21 118,5

Összevont szakellátás

614 955,2
10 000,0

Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék

2
3
4

2014. évi előirányzat

Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása

4 200,0
200,0

Anyatej-ellátás
Gyógyszertámogatás

1
2
4

222 414,0

Gyógyszertámogatás kiadásai

5

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás

15 700,0

Gyógyszertámogatási céltartalék

56 000,0

Gyógyászati segédeszköz támogatás

1
2
3

6 000,0

Kötszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása
Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás

6
7
1
2
3
4
5

5 240,0

Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő, tervezett
ellátások kiadásai
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül

6 401,2
150,0

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető
egészségügyi szolgáltatások
Természetbeni ellátások céltartaléka

4

45 000,0

Utazási költségtérítés

Sürgősségi ellátás EGT-n kívül

8

300,0

1 000,0
300,0
1 700,0
3 800,0

Egészségbiztosítás egyéb kiadásai

4

Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások

1
2
3
5
7
8
3

Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés

1 230,0

Postaköltség

2 880,0

Egyéb kiadások

800,0

Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet
rendezése
Gyógyszertárak juttatása

100,0
3 600,0

Gyógyszertárak szolgáltatási díja

4 500,0

Vagyongazdálkodás

1

Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
1 - 3. cím összesen:

5

15,0

15,0

1 875 300,4 1 883 752,9

Egészségbiztosítási költségvetési szervek

1

424,6

Központi hivatali szerv

1

Működési költségvetés

1

5 033,0

Személyi juttatások
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8 452,5

millió forintban
Cím Al- Jog- Jog- Elő- Kie- Cím Al- Jog- Jog- Előszám cím cím- cím ir. melt név cím cím- cím ir.
szám csop. szám csop. előir.
név csop. név csop.
szám
szám szám
név
név

2
3
5
2

LXXII . F E J E Z E T
Kiemelt előirányzat neve

2014. évi előirányzat
Kiadás

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 269,2

Dologi kiadások

2 199,9

Bevétel

Támogatás

175,0

Egyéb működési célú kiadások
Felhalmozási költségvetés

6

200,0

Beruházások
5. cím összesen:
LXXII. fejezet összesen:
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8 877,1

424,6

8 452,5

1 884 177,5 1 884 177,5

8 452,5

2. melléklet a 2013. évi …….. törvényhez
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA
1. A települési önkormányzatok működésének támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

119 121,6 millió forint

a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

4 580 000 forint/fő

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési kiadásaihoz a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban:
Mötv.) szerint 2014. január 1-jén működő hivatali struktúrának megfelelően. Amennyiben az
általános önkormányzati választásokat követően vagy bírósági döntés alapján év közben változik
a közös hivatali struktúra, azt az érintett székhely önkormányzatok egymás között
pénzeszközátadással rendezik.
A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások
elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Közös önkormányzati hivatal esetében a
támogatásra a székhely önkormányzat jogosult.
Az elismert hivatali létszám a számított alaplétszám korrekciós tényezőkkel korrigált összege.
Önálló polgármesteri hivatal esetében az elismert hivatali létszám megegyezik a számított
alaplétszámmal. Budapest Főváros Önkormányzata esetében az elismert hivatali létszám 470 fő.
A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg:
SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) * (d - c), két tizedes jegyre kerekítve
ahol:
SZAL = számított alaplétszám,
ÖL = az önkormányzat(ok) lakosságszáma, amennyiben a közös hivatalt fenntartó
önkormányzatok együttes lakosságszáma nem éri el a 2 000 főt, úgy 2 000 főként kell a
számításkor figyelembe venni,
a = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória alsó határa,
b = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategória felső határa,
c = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám minimuma,
d = az elismert hivatali létszám a Kiegészítő szabályok 1. ba) alpontja alapján a település típusa
szerint az adott lakosságszám-kategóriához tartozó elismert köztisztviselői létszám maximuma.
A közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós tényezők
figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg:
EHL = SZAL * (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve
ahol:
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EHL = elismert hivatali létszám,
SZAL = számított alaplétszám,
Ka = a Kiegészítő szabályok 1. bba) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kb = a Kiegészítő szabályok 1. bbb) alpontja szerinti korrekciós tényező,
Kc = a Kiegészítő szabályok 1. bbc) alpontja szerinti korrekciós tényező.
A közös hivatal esetében a közös hivatalt alkotó nyolcadik és minden további település után, az
elismert hivatali létszám településenként 1 fővel nő. A járási székhely önkormányzat, illetve az
5 000 fő lakosságszám feletti község, nagyközség önkormányzata esetében az elismert hivatali
létszám 2 fővel emelkedik függetlenül attól, hogy önállóan vagy közös hivatal útján gondoskodik
a hivatali feladatok ellátásáról.
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
A települési önkormányzatok település-üzemeltetési feladataik ellátásához az alábbi jogcímek
alapján részesülnek támogatásban.
ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

22 300 forint/hektár

A támogatás a települési önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó
építmények kialakításához és fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti
meg. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 550 millió forint támogatásra jogosult.
A belterületre vonatkozóan a Földmérési és Távérzékelési Intézet által a Magyar Közigazgatási
Határadatbázisban nyilvántartott 2012. december 31-ei állapotnak megfelelő adatokat kell
figyelembe venni.
bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához
kapcsolódóan illeti meg. A támogatás a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben
meghatározott hossza alapján történik, az alábbi a 2012. évi országosan összesített önkormányzati
beszámolóban szereplő
- a 8414021 Közvilágítás szakmai tevékenység (közfeladat) esetén,
- a 8414022 Közvilágítás szabad kapacitás terhére végzett nem haszonszerzési célú tev.esetén,
- a 8414025 Közvilágítás államháztartáson kívüli támogatás esetén
- a 8414026 Közvilágítás államháztartáson belüli támogatás esetén
szakfeladatok alapján településkategóriánként számított átlagos, egy kilométerre jutó nettó
működési kiadások figyelembevételével.
A településkategóriánkénti átlagos, a településen kiépített kisfeszültségű hálózat egy
kilométerére jutó kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy
kilométerre jutó értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül
hagyásra kerül.
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Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, fővárosi kerületek
Megyei jogú város
Város 10 000 fő felett
Város 10 001 fő alatt
Községek

168 200 Ft/km
423 700 Ft/km
374 400 Ft/km
212 250 Ft/km
283 110 Ft/km

A településen kiépített kisfeszültségű hálózat hossza tekintetében a Központi Statisztikai
Hivatal 2011. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai
Adatgyűjtési Program 1058 „Jelentés a települések villamosenergia-ellátásáról” adatgyűjtés
szerinti adatokat kell figyelembe venni azzal, hogy Budapest Főváros Önkormányzata
tekintetében a kiépített kisfeszültségű hálózat hossza megegyezik a budapesti kerületeknél
rögzített adatok összegével.
bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a köztemető fenntartásával kapcsolatos
feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati
beszámolóban szereplő
- a 9603021 Köztemető-fenntartás és működtetés szakmai tevékenység (közfeladat) esetén,
- a 9603022 Köztemető-fenntartás és működtetés szabad kapacitás terhére végzett nem
haszonszerzési célú tevékenység esetén,
- a 9603023 Köztemető-fenntartás és működtetés vállalkozási tevékenység esetén,
- a 9603025 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson kívüli támogatás esetén
- a 9603026 Köztemető-fenntartás és működtetés államháztartáson belüli támogatás esetén,
- a 9603011 Hadisírok létesítése, gondozása szakmai tevékenység (közfeladat) esetén,
- a 9603015 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson kívüli támogatás esetén, és
- a 9603016 Hadisírok létesítése, gondozása államháztartáson belüli támogatás esetén
szakfeladatok településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadásai
figyelembevételével. Az így meghatározott támogatás összege legalább 100 000 forint.
Ugyancsak 100 000 forint támogatás illeti meg azon önkormányzatokat, melyek az OSAP
adatszolgáltatás alapján naturális mutatóval nem rendelkeznek, de a fenti szakfeladatokon nettó
kiadásuk mutatkozott.
A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő köztemető egy négyzetméterére jutó
kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy négyzetméterre jutó
értékkel rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.
Budapest Főváros Önkormányzata esetében a támogatás összege 18,3 millió forint.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Megyei jogú város
Város 10 000 fő felett
Város 10 001 fő alatt
Községek

70 Ft/m2
104 Ft/m2
69 Ft/m2
33 Ft/m2
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A településen lévő köztemető nagyságát a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei
állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1616 „Jelentés az
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról „T” adatlap 01-04. sorok” adatai alapján
kell figyelembe venni.
bd) Közutak fenntartásának támogatása
A támogatás a települési önkormányzatokat a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz
kapcsolódóan illeti meg, a 2012. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban
szereplő
- a 5221101 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenység
(közfeladat) esetén,
- a 5221102 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére
végzett nem haszonszerzési célú tevékenység esetén,
- a 5221105 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáson
kívüli támogatás esetén,
- a 5221106 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása gondozása államháztartáson
belüli támogatás esetén,
- a 5221301 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szakmai tevékenység (közfeladat)
esetén,
- a 5221302 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása szabad kapacitás terhére végzett nem
haszonszerzési célú tevékenység esetén, és
- a 5221303 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása vállalkozási tevékenység esetén
szakfeladatok alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások
figyelembevételével.
A településkategóriánkénti átlagos, a településen lévő belterületi út egy kilométerére jutó
kiadási szintek számítása során a legalacsonyabb és legmagasabb egy kilométerre jutó értékkel
rendelkező települési önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.
Településkategóriánként a támogatás fajlagos összege az alábbi:
Főváros, fővárosi kerületek
Megyei jogú város
Város 10 000 fő felett
Város 10 001 fő alatt
Községek

394 000 Ft/km
470 000 Ft/km
273 000 Ft/km
120 000 Ft/km
150 000 Ft/km

A településen lévő belterületi út hosszát a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei
állapotnak megfelelően elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390 „Helyi
közutak és hidak adatai” alapján kell figyelembe venni.
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c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 700 forint/fő,
de
a) a 2 000 fő lakosságszám alatti azon települések esetében, ahol az
egy lakosra jutó adóerő-képesség nem éri el a 20 000 forintot,
településenként legalább 4 000 000 forint
b) egyéb településenként legalább 3 000 000 forint.

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára az Mötv.
13. §-ában meghatározott egyes - az 1. a)-b) alpontokban nem nevesített - feladatok ellátására.
E mellékletben az adóerő-képesség a 2013. I. félévi országosan összesített önkormányzati
beszámoló alapján a helyi iparűzési adóalap 1,4%-át jelenti.
Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c)
alpontja tartalmazza.
d) Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása
Budapest Főváros Önkormányzatát 2 000 millió forint támogatás illeti meg az Mötv. 23. § (4)
ában meghatározott feladatainak ellátásához.
Közös szabály: Az a)-c) pont szerinti támogatások e melléklet V. pontja szerinti Beszámítással
csökkentett együttes összege, továbbá a d) pont szerinti támogatás kizárólag az igazgatással,
település-üzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos működési kiadásokra
használható fel.
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

124,8 millió forint
100 forint/m3

A támogatás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan elhelyezett,
nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyisége (m3) után illeti meg azon települési
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából - a vízgazdálkodásról szóló törvény
alapján szervezett közszolgáltatás keretében - gondoskodnak. Az összeg a fajlagos lakossági
ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá.
A támogatást a települési önkormányzatok a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
becsült évi mennyisége (m3) alapján, a Kiegészítő szabályok 2. a) 7. pontja szerint igénylik, és
annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. A támogatás folyósítására egy alkalommal,
2014 november hónapban kerül sor. A támogatás a folyósítást követő év végéig használható fel.
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3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása
ELŐIRÁNYZAT: 4 891,3 millió forint
Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó működési kiadások
támogatását szolgálja.
Megyei önkormányzatok
Baranya Megyei Önkormányzat
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat
Békés Megyei Önkormányzat
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
Csongrád Megyei Önkormányzat
Fejér Megyei Önkormányzat
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Heves Megyei Önkormányzat
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat
Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat
Nógrád Megyei Önkormányzat
Pest Megyei Önkormányzat
Somogy Megyei Önkormányzat
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat
Tolna Megyei Önkormányzat
Vas Megyei Önkormányzat
Veszprém Megyei Önkormányzat
Zala Megyei Önkormányzat
Összesen

millió forint
Működési
támogatás
247,0
279,4
239,9
318,1
254,4
255,4
261,2
283,0
226,8
245,9
227,6
201,2
452,1
229,2
286,8
208,3
214,6
238,6
221,8
4 891,3

II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK
TÁMOGATÁSA
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása
ELŐIRÁNYZAT:

132 232,5 millió forint

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

3 990 000 forint/számított
létszám/év

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT
PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE
A 2014/2015. NEVELÉSI ÉVRE:

34 000 forint/számított létszám/3
hónap
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ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

1 632 000 forint/létszám/év

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a
továbbiakban: Kjt.), a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:
Köznev. tv.), valamint a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó
kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert
átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzat részére az általa
foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bérének és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó
kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézmény(ek)ben
foglalkoztatott, a Köznev. tv. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-,
valamint segítői létszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az egy OM
azonosítóval és alapító okirattal rendelkező intézményt, beleértve az óvoda valamennyi feladat
ellátási helyét (székhely, tagintézmény, telephely) akkor is, ha az alapító okiratban a
tagintézményként vagy telephelyként nevesített feladat ellátási hely a fenntartótól eltérő
településen van.
Az óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege 67%-ának
folyósítása a 2014. október havi nettó finanszírozás keretében, 33%-ának folyósítása a 2014.
november havi nettó finanszírozás keretében történik.
A támogatás számítása a következő:
a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a sajátos
nevelési igényű gyermekeket is)
- a 2013/2014. és 2014/2015. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó létszám
adatai alapján történik, továbbá számításba kell venni mindazon gyermekeket,
- akik 2013. december 31-éig, vagy - a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2013/2014. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést,
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe,
- akik 2014. december 31-éig, vagy - a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételek
megléte esetén - a felvételüktől számított hat hónapon belül a harmadik életévüket betöltik és a
2014/2015. nevelési évben legkésőbb december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai
nevelést, valamint
- akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2014/2015. nevelési évben legkésőbb
december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe.
Nem igényelhető támogatás
- a 2013/2014. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hatodik életévüket 2013. augusztus
31-éig betöltötték,
- a 2014/2015. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hatodik életévüket 2014. augusztus
31-éig betöltik,
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kivéve, ha a Köznev. tv. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése
meghosszabbítható.
Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdésében
meghatározottak szerint kell figyelembe venni. Az adatszolgáltatást a nem teljes idejű óvodai
nevelésre szervezett csoportokba, valamint a teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoportokba
beíratott gyermekek szerint, külön-külön kell teljesíteni.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat
a bölcsődés korú, második életévüket 2013. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény
keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2013. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást.
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni azokat
a bölcsődés-korú, második életévüket 2014. december 31-éig betöltő gyermekeket is, akiknek a
gondozását a Köznev. tv. 20. § (10) bekezdése szerint egységes óvoda-bölcsőde intézmény
keretei között, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények
névhasználatáról szóló rendeletben meghatározott feltételek szerint biztosítják, és a gyermek
2014. szeptember 1-je és december 31-e között igénybe veszi az ellátást. 2014. szeptember 1jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 2013/2014. nevelési évben bölcsődéskorúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2014.
december 31-éig betölti harmadik életévét.
b) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők
létszámának meghatározása
Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:
2013/2014. nevelési évre:
Psz = (L / Cs) * Feh + V + Op1
1
1
1
k1
2014/2015. nevelési évre:
Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vk2 + Op2
ahol:
Psz ; Psz = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évre számított óvodapedagógusok
1
2
létszáma, egy tizedesre kerekítve,
L1; L2 = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az a) alpont
szerinti összes gyermeklétszám,
Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 3. pontja
szerint meghatározott csoport átlaglétszám,
Feh ; Feh = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
1
2
- a Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodaibölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és
- a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő
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hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti
óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípusegyütthatóval,
Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2013/2014., illetve
2014/2015. nevelési évben (két tizedesre kerekítve).
Op1; Op2 = a Köznev. tv. 61. § (3) bekezdése alapján az intézmény alapító okirata szerint 500
fő férőhelyet elérő vagy azt meghaladó intézményeknél kötelezően alkalmazandó
óvodapszichológusok létszáma a 2013/2014., illetve a 2014/2015. nevelési évben (egy tizedesre
kerekítve).
A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül
segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről
és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. §
(1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető - a Kjt. alapján foglalkoztatott - létszám, de legfeljebb
- 2014. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,
- 2014. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,
egy tizedesre kerekítve.
Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának meghatározásakor a
Köznev. tv. 2. melléklete szerinti pedagógus asszisztens csak azon intézményeknél vehető
figyelembe, ahol legalább 3 csoport működik.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta figyelembe vehető,
ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos létszáma alapján történik.
A gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens, a szabadidőszervező és a pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.
c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
2013/2014. nevelési évre:
Tp = Psz * ÁBp * 8/12
1
1
Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12
2014/2015. nevelési évre:
Tp = Psz * ÁBp * 4/12
2
2
Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12
ahol:
Tp Tp = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér alapú
1; 2
támogatása,
Ts1, Ts2 = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő
munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása,
S ; S = 2013/2014., illetve 2014/2015. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő munkáját
1 2
közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma,
ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege,
ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert összege.
A 2013/2014. nevelési év átlagbér alapú támogatási összege 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január utolsó munkanapján, ezt követően havonta egyenlő
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részletekben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A
2014/2015. nevelési év átlagbér alapú támogatásának folyósítása négy egyenlő részletben:
szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott
időpontokban történik.
2. Óvodaműködtetési támogatás
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

16 743,3 millió forint
54 000 forint/fő/év

A támogatás a települési önkormányzatot a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban
dolgozók béréhez, az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája folyamatos
működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában
nevelt - az 1. a) alpontban figyelembe vett - gyermeklétszám után. A támogatás szolgál a
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 173. §-a szerinti óvodai fejlesztő program nem bérjellegű
költségeinek forrásául is.
A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.
A 2013/2014. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január utolsó munkanapján, ezt követően havonta egyenlő
részletekben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A
2014/2015. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember
hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban
történik.
3. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

600,0 millió forint

A támogatás az Mötv. alapján létrehozott társulás által fenntartott óvodákba járó - az 1. a)
alpontban figyelembe vett - gyermeklétszámból azon gyermekek után igényelhető, akik a
lakóhelyüktől, ennek hiányában tartózkodási helyüktől eltérő településen veszik igénybe az
óvodai ellátást és utaztatásuk autóbusz működtetésével, iskolabusz-szolgáltatás vagy különcélú
menetrendszerinti autóbusz szolgáltatás vásárlásával biztosított. A létszám meghatározásakor
minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni. E támogatás szempontjából iskolabuszszolgáltatás vásárlásnak minősül a menetrendtől függetlenül kizárólag e célból indított járat(ok)
igénybevétele. A támogatás igénybevételének további feltétele, hogy az utaztatott gyermekek
mellett kísérő utazzon.
A 2013/2014. nevelési évre jutó támogatási összeg 4%-ának folyósítása január első
munkanapján, 12%-ának folyósítása január utolsó munkanapján, ezt követően havonta egyenlő
részletekben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A
2014/2015. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember
hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban
történik.
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Az elszámolásnál a 2013/2014. nevelési évben és a 2014/2015. nevelési évben utaztatott
gyermekek számát kell figyelembe venni a közoktatási intézmények vezetőjének
adatszolgáltatása alapján.
Közös szabályok: Az 1-3. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett
óvodaintézmények kiadásaira, valamint az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek étkeztetési
kiadásaira használhatók fel.
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS,
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA

GYERMEKJÓLÉTI

ÉS

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése
ELŐIRÁNYZAT:

99 873,5 millió forint

A támogatás
a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban:
Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres szociális segélyre, a Szoctv.
38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv.
55/A. § alapján adósságcsökkentési támogatásra, valamint a Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése
szerinti előrefizetős gáz- vagy áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának,
b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő támogatásra
kifizetett összegek 80%-ának,
c) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, illetve
társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 156/2005. (VIII. 15.)
Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg,
d) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 20/C. §-a szerinti óvodáztatási támogatás 100%-ának
központi költségvetésből való igénylésére szolgál.
A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást
helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás
igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik.
Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek,
az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a személyes szabadság korlátozása
miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára.
Az előirányzatból a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiségű csapadék
miatt keletkezett károk enyhítéséről, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és
20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló
88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, a
Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én, valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és
20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló
1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti
lakossági károk enyhítésére felvett - és a magánszemélyek számára kamatmentes visszatérítendő
támogatásként nyújtott - hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik.
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2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz
ELŐIRÁNYZAT:

39 088,1 millió forint

Az előirányzat az 1. pont szerinti ellátások önrészéhez, az önkormányzati helyi hatáskörű
pénzbeli és természetbeni segélyezéshez, a gyermekétkezés térítési díjának szociális alapon
történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a közfoglalkoztatási feladatokhoz, valamint az
állampolgárok lakáshoz jutásának települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.
A hozzájárulás
- 80%-a a 2013. február, június és szeptember hónapokban az 1. a) és b) alpontokban szereplő
segélyekhez biztosított önrész arányában,
- 20%-a a lakosságszám arányában
illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos összeg nem
lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot.
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

53 394,6 millió forint

a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai
A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv.-ben, valamint a Gyvt.-ben
meghatározott szociális és gyermekjóléti alapellátási kötelezettségei körébe tartozó szolgáltatások
és intézményeik működési kiadásaihoz kapcsolódik.
Ezek a feladatok különösen:
- a Szoctv. 64. §-ában meghatározott családsegítés,
- a Gyvt. 39. §-ában meghatározott gyermekjóléti szolgáltatás, a 40. §-ában meghatározott
gyermekjóléti szolgálat, a 44. §-ában meghatározott házi gyermekfelügyelet, valamint a 44/A. §ában nevesített alternatív napközbeni ellátás
működtetése a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint.
aa) A támogatásra az a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető települési
önkormányzat jogosult, amelynek lakosságszáma nem haladja meg a 70 000 főt. A támogatás (T)
a települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:
T = (L/5 000) x 3 950 000 forint
ab) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető, 70 001 –
110 000 fő lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) a települési
önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:
T = (L/7 000) x 3 950 000 forint
ac) A támogatásra a családsegítést és/vagy gyermekjóléti szolgáltatást működtető,
110 000 főnél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogosult. A támogatás (T) a
települési önkormányzatot lakosságszáma (L) alapján illeti meg a következő képlet szerint:
T = (L/8000) x 3 950 000 forint
ad) FAJLAGOS ÖSSZEG:

300 forint/fő

A támogatás az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető a
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társult
formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként a következők szerint:
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•
•

családsegítésnél a feladat ellátásában részt vevő települések lakosságszáma alapján,
a fajlagos összeg kétszerese igényelhető a gyermekjóléti ellátás feladat ellátásában részt
vevő települések 0-17 éves korcsoportba tartozó lakosainak száma alapján.

Ha az önkormányzat az aa)-ac) alpontok szerinti támogatások esetén csak az egyik
szolgáltatást működteti, akkor e szolgáltatáshoz kapcsolódóan az adott jogcímen a támogatás
50%-a jár.
b) Gyermekjóléti központ
FAJLAGOS ÖSSZEG:

2 099 400 forint/központ

A támogatás a Gyvt. 40. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott gyermekjóléti szolgáltatásokat
biztosító gyermekjóléti központok működési kiadásaihoz kapcsolódik.
A támogatás a gyermekjóléti központot működtető legalább 40 000 fő lakosságszámú
települési önkormányzatot és megyei jogú város önkormányzatát a fenntartott központok száma
szerint illeti meg.
c) Szociális étkeztetés
FAJLAGOS ÖSSZEG:

55 360 forint/fő

A támogatás a települési önkormányzatoknak a Szoctv. 62. §-a alapján és a külön
jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés
feladataihoz kapcsolódik.
A támogatás a települési önkormányzatot a szociális étkeztetésben ellátottak száma szerint illeti
meg. Ezen a jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is.
A támogatás nem vehető igénybe a III.5. pont szerinti jogcímeken étkeztetésben részesülők
után.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor az étkeztetésben részesülők étkeztetésre vonatkozó igénybevételi naplója alapján
naponta összesített ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszeresen
vehető figyelembe.
Amennyiben a szociális étkeztetés feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
d) Házi segítségnyújtás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

145 000 forint/fő

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a házi segítségnyújtást a Szoctv.
63. §-a alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti.
A támogatás a települési önkormányzatot a házi segítségnyújtás keretében ellátott személyek
száma szerint illeti meg. A támogatás legfeljebb egymást követő 60 napig igényelhető arra az
ellátotti létszámra is, amely a külön jogszabályban foglalt szociális gondozói létszámra
meghatározott maximális ellátotti számot meghaladja.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámoláskor a házi segítségnyújtásban részesülők gondozási naplója alapján naponta összesített
ellátottak száma osztva 251-gyel. Egy ellátott naponta csak egyszer vehető figyelembe.
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Amennyiben a házi segítségnyújtás feladatának ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 996 550 forint/szolgálat

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a
tanyagondnoki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai
szabályoknak megfelelően tartja fenn.
A támogatás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti
meg.
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

109 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően időskorúak nappali
ellátását biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak
száma szerint illeti meg.
Azon ellátott után, akire vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli
foglalkoztatási támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak a támogatás 40%-át
igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napon nyújtott szolgáltatásoknál a 6, illetve 7
nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkeztetésben
részesülők.
Amennyiben az időskorúak nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 150%-a igényelhető.
g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

500 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon és külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint
fogyatékosok nappali ellátását, illetve demens ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A
demens személyek nappali intézményében a támogatás igénybevételének feltétele, hogy az
ellátásban részesülő személy rendelkezzen az Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter,
neurológus, geriáter szakorvos demencia kórképet megállapító szakvéleményével.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta
összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással működő intézmények
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esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag
étkezésben részesülők.
Amennyiben a fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő
szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

310 000 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően pszichiátriai és
szenvedélybetegek számára nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál az ellátásban részesülők látogatási és eseménynaplója alapján naponta összesített, a
Szoctv. szerint az intézménnyel megállapodást kötött ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7
napos nyitva tartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251gyel. Nem vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők és a 30 napnál folyamatosan
hosszabb ideig távolmaradók.
Amennyiben a pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátásáról - a Kiegészítő
szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a
igényelhető.
i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

206 100 forint/fő

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv. 65/F. §-a
alapján és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően hajléktalanok számára
nappali ellátást biztosító intézményt tartanak fenn.
A támogatás az önkormányzatokat az ellátottak száma szerint illeti meg. Azon ellátott után,
akikre vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározott intézményen belüli foglalkoztatási
támogatást folyósítanak, a fenntartó az adott napra csak e támogatás 40%-át igényelheti.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült száma,
elszámolásnál a napi átlagos létszám, vagyis a (külön jogszabályban meghatározott
eseménynapló alapján összesített) éves létszám - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva tartással
működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével - elosztva 251-gyel. A napi átlagos
létszám nem haladhatja meg a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásban (a továbbiakban: szolgáltatói nyilvántartás),
működési engedélyben szereplő férőhelyszám 150%-át. Amennyiben a hajléktalanok nappali
intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az
ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhető.
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j) Gyermekek napközbeni ellátása
ja) Bölcsődei ellátás
FAJLAGOS ÖSSZEG:

494 100 forint/fő

A támogatás a Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos
és/vagy hetes) bölcsődébe beíratott és ellátott gyermekek után vehető igénybe. Ha az
önkormányzat egy szervezeti egység keretében napos és hetes bölcsődét is üzemeltet, akkor az
ellátásban részesülő gyermeket csak egy intézménytípusnál lehet számításba venni.
A bölcsődében ellátott:
- fogyatékos gyermek után a fajlagos összeg 150%-a,
- hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 105%-a,
- halmozottan hátrányos helyzetű gyermek után a fajlagos összeg 110%-a
igényelhető.
Az ellátottak számának meghatározása:
- tervezéskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves becsült létszáma
osztva 240-nel,
- elszámoláskor a beíratott gyermekek naponként figyelembe vett éves tényleges
létszáma osztva 240-nel.
A beíratott és a támogatás szempontjából figyelembe vett gyermekek létszáma egyetlen
alkalommal és összesen sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési
engedélyben szereplő férőhelyszámot. Az adott hónapban valamennyi nyitvatartási napon
figyelembe vehető az a gyermek, aki 10 napnál többet a hónapban nem hiányzott. Nem vehető
figyelembe ugyanakkor az adott hónap egyetlen nyitvatartási napján sem az a gyermek, aki a
hónapban 10 napnál többet hiányzott.
jb) Családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet
FAJLAGOS ÖSSZEG:

268 200 forint/fő

A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott
családi napköziben beíratott és ellátott - legfeljebb 14 éves - gyermekek után vehető igénybe. Ez
a támogatás igényelhető a Gyvt. 43/A. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által
fenntartott családi gyermekfelügyelet keretében ellátott, a Gyvt.-ben meghatározott életkorú
gyermekek után is.
A támogatás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő összességében nem
éri el a heti 20 órát.
Általános iskolába járó gyermek után a támogatás csak a délután négy óra után szervezett
ellátás vonatkozásában igényelhető, kivéve a Köznev. tv 27. § (7) bekezdése szerinti
magántanulókat, akik után a fenntartó iskolaidőben is jogosult a támogatásra. 50%-os támogatás
jár azon általános iskolás korú gyermek után, akik esetében az ellátás ideje összességében nem éri
el a heti 20 órát.
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Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves becsült számának
figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 251-gyel, elszámolásnál a
havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban részesülő gyermekek száma alapján
összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
Amennyiben a családi napközi ellátás és gyermekfelügyeletről - a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 130%-a igényelhető.
k) Hajléktalanok átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG:

468 350 forint/férőhely

A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Szoctv.-ben
szabályozott módon átmeneti szállást és éjjeli menedékhelyet tartanak fenn hajléktalanok részére.
A támogatás a települési önkormányzatot a hajléktalanok átmeneti szállásán a ténylegesen
betöltött, éjjeli menedékhelyén a működő férőhelyek száma, továbbá a hajléktalanok kórházi
ellátás előtti és utáni gondozását szolgáló olyan férőhelyek alapján illeti meg, amelyeket az OEP
is finanszíroz.
A támogatásból forrás biztosítható a hajléktalanokat ellátó átmeneti intézményből kikerülő
hajléktalan személy egyéb lakhatása megoldásának segítéséhez.
A férőhelyek számának meghatározása: tervezéskor a gondozási napokon rendelkezésre álló
férőhelyek éves becsült összege osztva 365-tel, elszámolásnál az átmeneti szállás esetében a
gondozási napokon ténylegesen betöltött férőhelyek, éjjeli menedékhely esetében a rendelkezésre
álló férőhelyek éves összege osztva 365-tel.
Amennyiben a hajléktalanok átmeneti intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 110%-a igényelhető.
l) Gyermekek átmeneti intézményei
FAJLAGOS ÖSSZEG: 635 650 forint/fő
A támogatást azok a települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek a Gyvt.-ben
szabályozott módon gyermekek és családok átmeneti gondozását biztosító intézményt tartanak
fenn, és/vagy az átmeneti gondozás biztosítására helyettes szülői jogviszonyt létrehozó írásbeli
megállapodást kötöttek, és a helyettes szülői tevékenység folytatására a szolgáltatói
nyilvántartásba történő bejegyzés, illetve működési engedély alapján jogosultak, illetve a külön
jogszabályban meghatározottak szerinti önálló helyettes szülői ellátást biztosítanak írásbeli
megállapodás alapján.
Átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények: a hetes jelleggel, meghatározott időszakhoz
kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra elhelyezést biztosító
intézmények: gyermekek, családok átmeneti otthona, helyettes szülő.
A támogatásból forrás biztosítható a családok átmeneti otthonából év közben kikerülők
otthontalanságának megszüntetéséhez.
Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült
gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra
vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
Amennyiben a gyermekek átmeneti intézményi ellátásáról - a Kiegészítő szabályoknak
megfelelő - társulás gondoskodik, úgy az ellátottak után a fajlagos összeg 120%-a igényelhető.
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m) Kistelepülések szociális feladatainak támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 000 forint/fő,
de településenként legalább 600 000 forint

A támogatás azon települési önkormányzatok III.2-III.3. a)-l)., valamint III.5. pontok szerinti
feladatainak ellátásához járul hozzá, amelyek
-

lakosságszáma a 2 000 főt nem haladja meg és
az egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot.

Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c)
alpontja tartalmazza.
4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan
személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

20 876,2 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk fenntartott a Szoctv. szabályainak megfelelően működtetett - időskorúak átmeneti és tartós, valamint a
hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik egyes kiadásaihoz.
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása
SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ÉS
KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE:

2 606 040 forint/számított létszám/év

A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján
elismert átlagbér-alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalan
személyek tartós bentlakást nyújtó szociális intézményeit fenntartó települési önkormányzatok
részére, az általuk foglalkoztatott segítő - ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés - munkatársak
béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adó
kifizetéséhez.
A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok 12. pontja szerint számított
segítői létszám után illeti meg.
A támogatás számítása a következő:
aa) Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó
szociális intézményeiben ellátottak számának meghatározása
A települési önkormányzatok az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szerinti igénylés keretében adatot szolgáltatnak a
Kiegészítő szabályok 2. a) alpontja szerint az intézmények ellátotti létszámáról, amely éves
szinten nem lehet több a szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedélyben szereplő létszám
100%-nál. Az ellátottak között 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni azokat a személyeket,
akik rendelkeznek a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát megállapító szakvéleményével. Az ellátottak
számának meghatározása: tervezéskor az intézményben ellátottak éves becsült gondozási
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napjainak száma osztva 365-tel, elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó
nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel.
ab) A számított segítői munkatárs létszám meghatározása
Gsz = L/4
ahol:
Gsz = adott évre számított, elismert segítő munkatársak együttes létszáma, egész számra felfelé
kerekítve,
L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
Tsz = Gsz * ÁBsz
ahol:
Tsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbér alapú támogatása,
ÁBsz = a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók átlagbérének elismert
összege.
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás
A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatoknak az általuk
fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó
intézményeiben az intézményvezető és a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók
béréhez, az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási adóhoz, a
szakmai dologi kiadásokhoz, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és annak infrastruktúrája
folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz, az intézményi térítési bevételek figyelembe
vételével.
A támogatás összege (a továbbiakban: T) – a Kincstár által ellenőrzött helyi önkormányzati
adatszolgáltatás alapján - legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet:
T <= Ösz + (Iv * ÁBsz) – Szt
ahol:
Ösz = éves összes várható intézmény-üzemeltetési kiadás,
Iv = a finanszírozás szempontjából elismert intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok 12.
pontja szerint,
Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege.
Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a
Kiegészítő szabályok 2. a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által - a
szociális ügyekért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
véleményének kikérésével - kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe
kell venni.
Az intézmény-üzemeltetési támogatás önkormányzatonkénti meghatározásáról és annak
összegéről - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján - a szociális ügyekért felelős miniszter, az
államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 2014. január 4éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2. b) alpontja szerinti júniusi adatszolgáltatás alapján a
miniszterek döntésüket módosíthatják.
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5. Gyermekétkeztetés támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

51 521,6 millió forint

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg az általuk a
bölcsődében, a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek számára
biztosított, továbbá az óvodai, iskolai, kollégiumi gyermekétkeztetés egyes kiadásaihoz.
a) Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

102 000 forint/fő/év

Támogatás igényelhető a települési önkormányzat által
aa) fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében, illetve fogyatékos személyek nappali
intézményében elhelyezett gyermekek után, akik számára a fenntartó a Gyvt. 151. § (5)
bekezdése alapján 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezményt vagy ingyenes
étkeztetést biztosít,
ab) étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a kollégiumi ellátásban
részt vevő, Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő - a Kiegészítő szabályok 4. pontja szerint meghatározott –
gyermekek, tanulók után, akik számára ingyenes étkeztetést biztosítanak, továbbá akik
számára 50%-os normatív étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított.
A Gyvt. alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes)
bölcsődében elhelyezett gyermekek esetében az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor
az ellátottak éves becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma
osztva 251-gyel, elszámolásnál a havi jelentőlapok szerinti, naponta ténylegesen ellátásban
részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma osztva 251-gyel.
A települési önkormányzat által fenntartott fogyatékos személyek nappali intézményében
elhelyezett gyermekek ellátása esetén az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az
ellátottak éves becsült száma, elszámolásnál a nappali ellátásban részesülők látogatási és
eseménynaplója alapján naponta összesített ellátottak száma - a heti 6, illetve heti 7 napos nyitva
tartással működő intézmények esetén a 6, illetve 7 nap alapul vételével - osztva 251-gyel. Nem
vehetők figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők.
A települési önkormányzat által étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban,
továbbá a kollégiumi ellátásban részesülő gyermekek, tanulók után csak egy jogcímen jár a
támogatás. Ugyanazon gyermek, tanuló csak egy feladatellátási helyen megvalósított
étkeztetésnél vehető figyelembe.
b) Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása
A támogatás azon települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak ellátásához járul
hozzá, amelyek egy lakosra jutó adóerő-képessége nem éri el a 20 000 forintot.
A gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának megállapításához szükséges adatszolgáltatás
rendjét a Kiegészítő szabályok 2. a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter által
- a szociális ügyekért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
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véleményének kikérésével - kiadott útmutató rögzíti, amelyet az elszámolás során is figyelembe
kell venni.
A gyermekétkeztetés kiegészítő támogatásának önkormányzatonkénti meghatározásáról és
annak összegéről - az önkormányzati adatszolgáltatás alapján - a szociális ügyekért felelős
miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
2014. január 4-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2. b) alpontja szerinti júniusi
adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják.
Az adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c)
alpontja tartalmazza.
A támogatás igénylése során a Kiegészítő szabályok 2. a), 5. és 7. pontjaiban foglaltakat kell
alkalmazni.
A III. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra
használhatók fel, a következők mellett:
- az 1. pont szerinti támogatás kizárólag az abban meghatározott célokra fordítható,
- a települési önkormányzat a 2. pont szerinti támogatás beszámítással csökkentett összegét az
ott részletezett feladatokra, valamint részben a 3.-5. pontok szerinti ellátások finanszírozására
használhatja fel,
- a 3. a)-l) alpontok között átcsoportosíthat, és a 3. pont szerinti támogatást részben a 4. pont
szerinti feladatok ellátására is fordíthatja,
- a 3. m) pont szerinti támogatást a 2., 3. és 5. pontok szerinti feladatokra használhatja fel,
- a 4. pont szerinti támogatást kizárólag a támogatással érintett intézmények szakmai
dolgozóinak béreire, valamint a b) alpont szerinti útmutatóban szereplő működési és felújítási
kiadásokra fordíthatja, azzal, hogy az a) és b) alpontok között átcsoportosíthat,
- az 5. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes önköltségére (annak
megszervezésével összefüggő valamennyi költségre) számolható el.
IV. A TELEPÜLÉSI
TÁMOGATÁSA

ÖNKORMÁNYZATOK

KULTURÁLIS

FELADATAINAK

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

17 853,7 millió forint

Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános
könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés
támogatására.
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a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 553,0 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát, Szentendre Város
Önkormányzatát és Tata Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű városi múzeumok
fenntartására az alábbiak szerint:
Fenntartó önkormányzat
Békéscsaba
Debrecen
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Salgótarján
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szentendre
Szolnok
Szombathely
Tata
Veszprém
Zalaegerszeg
Összesen:

Megyei hatókörű városi múzeum
Munkácsy Mihály Múzeum
Déri Múzeum
Dobó István Vármúzeum
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi
Múzeum
Kecskeméti Katona József Múzeum
Herman Ottó Múzeum
Jósa András Múzeum
Janus Pannonius Múzeum
Dornyay Béla Múzeum
Móra Ferenc Múzeum
Szent István Király Múzeum
Wosinsky Mór Megyei Múzeum
Ferenczy Múzeum
Damjanich János Múzeum
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Kuny Domokos Múzeum
Laczkó Dezső Múzeum
Göcseji Múzeum

millió forint
Támogatás
97,9
147,0
172,8
89,8
118,6
104,9
182,2
130,5
182,8
98,2
138,5
217,0
129,3
187,7
115,4
139,8
88,0
111,5
101,1
2 553,0

b) Megyei könyvtárak feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

2 851,5 millió forint

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát és Szentendre Város
Önkormányzatát illeti meg a megyei könyvtárak fenntartására az alábbiak szerint. (A megyei
könyvtár biztosítja egyben a megyeszékhely megyei jogú város települési nyilvános könyvtári
ellátását is.)
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Fenntartó önkormányzat
Megyei és városi nyilvános könyvtár
Békéscsaba
Békés Megyei Könyvtár
Debrecen
Méliusz Juhász Péter Könyvtár
Eger
Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár
Győr
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és
Közösségi Tér
Kaposvár
Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtár
Kecskemét
Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár
Miskolc
II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Nyíregyháza
Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Pécs
Csorba Győző Könyvtár
Salgótarján
Balassi Bálint Megyei Könyvtár
Szeged
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár
Székesfehérvár
Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár
Szekszárd
Illyés Gyula Megyei Könyvtár
Szentendre
Pest Megyei Könyvtár
Szolnok
Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési
Intézmény
Szombathely
Berzsenyi Dániel Megyei és Városi Könyvtár
Tatabánya
József Attila Megyei és Városi Könyvtár
Veszprém
Eötvös Károly Megyei Könyvtár
Zalaegerszeg
Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
Összesen:

millió forint
Támogatás
116,1
233,8
132,3
162,0
100,8
245,9
191,2
195,8
209,6
94,1
203,5
134,3
109,2
105,3
129,1
119,4
125,5
131,0
112,6
2 851,5

c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának közművelődési
támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

707,4 millió forint
400 forint/fő

A megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatát lakosságszám
alapján illeti meg a támogatás az Mötv., valamint a muzeális intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben (a továbbiakban:
Kult. tv.) meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához.
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

7 530,0 millió forint
1 140 forint/fő

A települési önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.-ben,
valamint a Kult. tv.-ben meghatározott könyvtári és közművelődési feladatainak ellátásához.
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata, Szentendre Város
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzatai nem
részesülhetnek.
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e) Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 091,0 millió forint

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó vagy támogató települési önkormányzatokat
illeti meg, elsősorban a korábban a megyei múzeumi szervezetekhez tartozó tagintézmények
fenntartásához.
A támogatásból a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzata (Tatabánya Megyei
Jogú Város Önkormányzatának kivételével), Szentendre Város Önkormányzata, Tata Város
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek önkormányzata nem
részesülhetnek.
f) Budapest Főváros Önkormányzatának múzeumi, könyvtári és közművelődési támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

677,9 millió forint

Budapest Főváros Önkormányzatát illeti meg a támogatás az Mötv.-ben, valamint a Kult. tv.ben meghatározott könyvtári, múzeumi és közművelődési feladatainak ellátásához.
g) Fővárosi kerületi önkormányzatok közművelődési támogatása
ELŐIRÁNYZAT:
FAJLAGOS ÖSSZEG:

677,9 millió forint
400 forint/fő

A fővárosi kerületek önkormányzatait lakosságszám alapján illeti meg a támogatás az Mötv.ben, valamint Kult. tv.-ben meghatározott közművelődési feladatainak ellátásához.
h) Megyei könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 765,0 millió forint

A támogatást a megyei könyvtárat fenntartó megyeszékhely megyei jogú város és Szentendre
Város Önkormányzata igényelheti a könyvtár által az 5 000 főnél kisebb lakosságszámú könyvtári szolgáltató helyet működtető - településsel 2013. november 1-jéig kötött
megállapodások alapján települési lakosságszám kategóriák szerint. A lakosságszám kategóriák a
következők
ha) 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

668 300 Ft/település

hb) 1 001 – 1 500 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 060 076 Ft/település

hc) 1 501 – 5 000 fő lakosságszám közötti település
FAJLAGOS ÖSSZEG:

1 002 460 Ft/település
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A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 2.
pontja tartalmazza. A támogatás folyósítása 2014. február 1-jéig egy összegben történik.
2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti
szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

11 899,4 millió forint

Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (e melléklet alkalmazásában a továbbiakban: Emtv.)
11. és 12. §-ában meghatározott, települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott
nemzeti vagy kiemelt minősítésű előadó-művészeti szervezetek művészeti és
létesítménygazdálkodási célú működési támogatására szolgál az alábbiak szerint.
a) Színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

9 989,5 millió forint

aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

3 048,8 millió forint

aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
Települési
önkormányzat
Budapest Főváros
Debrecen
Győr
Miskolc
Pécs
Szeged
Összesen:

Színházművészeti szervezet
Budapesti Operettszínház
Csokonai Színház
Győri Nemzeti Színház
Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Szegedi Nemzeti Színház

millió forint
Művészeti támogatás
333,0
314,4
300,5
307,3
263,9
310,2
1 829,3

aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú
működési támogatása
Települési
önkormányzat
Budapest Főváros
Debrecen
Győr
Miskolc
Pécs
Szeged
Összesen:

Színházművészeti szervezet
Budapesti Operettszínház
Csokonai Színház
Győri Nemzeti Színház
Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft.
Szegedi Nemzeti Színház
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millió forint
Működési támogatás
222,0
209,6
200,3
204,8
176,0
206,8
1 219,5

ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

6 940,7 millió forint

aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása
Települési
önkormányzat
Békéscsaba
Budaörs

Budapest Főváros

Budapest Főváros
Budapest XI. kerület
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged
Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya

Színházművészeti szervezet
Békéscsabai Jókai Színház
Békéscsabai Napsugár Bábszínház
Budaörsi Játékszín
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft.
Centrál Színház Színházművészeti Nonprofit Kft.
József Attila Színház Nonprofit Kft.
Katona József Színház Nonprofit Kft.
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház Nonprofit
Kft.
Madách Színház Nonprofit Kft.
Örkény István Színház Nonprofit Kft.
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft.
Thália Színház Nonprofit Kft.
Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.
Új Színház Nonprofit Kft.
Vígszínház Nonprofit Kft.
Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Vojtina Bábszínház
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Gárdonyi Géza Színház
Harlekin Bábszínház
Vaskakas Bábszínház
Csiky Gergely Színház Közhasznú Nonprofit
Kft.
Katona József Színház
Ciróka Bábszínház
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit
Kft.
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Kövér Béla Bábszínház
Vörösmarty Színház
Szigligeti Színház
Mesebolt Bábszínház
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.
Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari
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millió forint
Művészeti támogatás
167,0
23,3
47,3
213,7
88,2
121,9
226,1
136,4
120,4
151,3
132,6
129,1
132,5
150,5
328,9
17,2
34,9
44,2
119,2
22,5
43,6
170,4
152,7
36,4
26,8
215,1
27,7
120,4
15,1
187,4
197,1
39,0
124,9
76,9

Veszprém
Zalaegerszeg

Színház, Népház
Veszprémi Petőfi Színház
Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési
Intézmény
Hevesi Sándor Színház
Griff Bábszínház

Összesen:

149,2
26,1
121,1
26,9
4 164,0

abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú
működési támogatása
Települési
önkormányzat
Békéscsaba
Budaörs
Budapest Főváros

Budapest Főváros

Budapest XI. kerület
Debrecen
Dunaújváros
Eger
Győr
Kaposvár
Kecskemét
Miskolc
Nyíregyháza
Pécs
Sopron
Szeged

Színházművészeti szervezet
Békéscsabai Jókai Színház,
Békéscsabai Napsugár Bábszínház
Budaörsi Játékszín
Budapest Bábszínház Nonprofit Kft,
Centrál Színház Színházművészeti
Nonprofit Kft., József Attila Színház
Nonprofit Kft., Katona József Színház
Nonprofit Kft., Kolibri Gyermek- és
Ifjúsági Színház Nonprofit Kft., Madách
Színház Nonprofit Kft.,
Örkény István
Színház Nonprofit Kft., Radnóti Miklós
Színház Nonprofit Kft., Thália Színház
Nonprofit Kft., Trafó Kortárs Művészetek
Háza Nonprofit Kft., Új Színház Nonprofit
Kft., Vígszínház Nonprofit Kft.
Karinthy és Karinthy Kulturális Szolgáltató
Nonprofit Kft.
Vojtina Bábszínház
Bartók Kamaraszínház és Művészetek Háza
Gárdonyi Géza Színház,
Harlekin Bábszínház
Vaskakas Bábszínház
Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft.
Katona József Színház,
Ciróka Bábszínház
Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit
Kft.
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft.
Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.
Kövér Béla Bábszínház
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millió forint
Működési támogatás
126,9
31,5
1 288,0

11,5
23,3
29,5
94,5
29,1
113,6
126,1
17,9
143,4
18,5
80,3
10,0

Székesfehérvár
Szolnok
Szombathely
Tatabánya
Veszprém
Zalaegerszeg
Összesen:

Vörösmarty Színház
Szigligeti Színház
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.,
Mesebolt Bábszínház
Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari
Színház, Népház
Veszprémi Petőfi Színház,
Kabóca Bábszínház és Gyermek
Közművelődési Intézmény
Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház

125,0
131,5
109,3
51,3
116,9
98,6
2 776,7

b) Táncművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

122,9 millió forint

ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása
Települési
önkormányzat
Győr

Táncművészeti Szervezet
Győri Balett

millió forint
Művészeti támogatás
37,0

bb) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési
támogatása
Települési
önkormányzat
Győr

Táncművészeti Szervezet
Győri Balett

millió forint
Működési támogatás
20,0

bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása
Települési
Táncművészeti Szervezet
önkormányzat
Balatonföldvár
Előadó-és Alkotóművészeti Alapítvány
Budapest XIII. kerület Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú
Nonprofit Kft.
Tápiószele
Bozsik Yvette Alapítvány
Törökbálint
Univers’ Art Művészeti Egyesület
Összesen:
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millió forint
Művészeti támogatás
10,4
1,0
38,0
8,5
57,9

bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú működési
támogatása
Települési
önkormányzat
Budapest XIII. kerület

Táncművészeti Szervezet
Rivalda Stúdió Művészeti Iroda Közhasznú
Nonprofit Kft.

millió forint
Működési támogatás
8,0

c) Zeneművészeti szervezetek támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 787,0 millió forint

ca) Zenekarok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

1 609,6 millió forint

caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása
Települési
önkormányzat
Budapest XIII. kerület
Debrecen
Győr
Miskolc
Pécs
Szeged
Szombathely
Összesen:

Zenekar
Liszt Ferenc Kamarazenekar Alapítvány
Kodály Filharmónia - Kodály Filharmonikusok
Győri Filharmonikus Zenekar
Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft.
Pannon Filharmonikus Zenekar
Szegedi Szimfonikus Zenekar
Savaria Szimfonikus Zenekar

millió forint
Központi
költségvetési
támogatás
46,0
178,9
169,8
191,6
200,5
195,8
168,6
1 151,2

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása
Települési
önkormányzat

Zenekar

Budapest I. kerület

Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Orfeo
Zenekar
Budapest III. kerület
Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Kft,
Budapest IX. kerület
MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány
Budapest XI. kerület
Budapesti Vonósok Alapítványa
Budapest XIV. kerület Zuglói Filharmónia Nonprofit Kft,
Budapest XXII.
Budafoki Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar
kerület
Nonprofit Kft,
Szolnok
Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft,
Veszprém
Mendelssohn Kamarazenekar Egyesület
Összesen:
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millió forint
Központi
költségvetési
támogatás
21,2
20,4
114,4
20,2
66,3
128,6
67,6
19,7
458,4

cb) Énekkarok támogatása
ELŐIRÁNYZAT:

177,4 millió forint

cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása
Települési
önkormányzat
Debrecen
Nyíregyháza
Összesen:

millió forint
Központi
költségvetési
támogatás
81,5
45,0
126,5

Énekkar
Kodály Filharmónia - Kodály Kórus
Nyíregyházi Cantemus Kórus

cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása
Települési
önkormányzat
Budapest I. kerület
Homrogd
Szolnok

Énekkar
Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány - Purcell
Kórus
Szent Efrém Férfikar
Szolnoki Szimfónikus Zenekar Nonprofit KftBartók Béla Kamarakórus

Összesen:

millió forint
Központi
költségvetési
támogatás
18,0
8,1
24,8
50,9

A IV. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra
használhatók fel.
V. BESZÁMÍTÁS
A települési önkormányzatot az önkormányzat elvárt bevételével összefüggő
támogatáscsökkentés a következő sorrend szerint az e melléklet III.2., I.1.c), I.1.ba), I.1.bb),
I.1.bc), I.1.bd) és I.1.a) jogcímeken megillető támogatás összegéig terheli. A
támogatáscsökkentés a nettó finanszírozás során kerül érvényesítésre. Az elvárt bevétel legfeljebb
a 2012. évi iparűzési adóalap 0,5%-át jelenti, az alábbi differenciálás szerint:
Kategóriák
a települési önkormányzat egy lakosra jutó
képessége nem haladja meg az 5000 forintot
a települési önkormányzat egy lakosra jutó
képessége 5001 és 10 000 forint közötti
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó
képessége 10 001 és 12 000 forint közötti
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó
képessége 12 001 és 15 000 forint közötti
ha a települési önkormányzat egy lakosra jutó
képessége 15 000 forint feletti

adóerő-

Támogatáscsökkentés az elvárt bevétel százalékában
0%

adóerő-

25%

adóerő-

50%

adóerő-

75 %

adóerő-

100%
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Amennyiben a település közös hivatal székhelye, a rá irányadó %-os beszámítás 5
százalékponttal csökken.
Az elvárt bevétel számítása során az iparűzési adóalap a fővárosi és a kerületi önkormányzatok
között a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló
2006. évi CXXXIII. törvény 3. §-a, illetve a törvény melléklete szerint kerül megosztásra. Az
adóerő-képesség figyelembe vételére vonatkozó szabályokat a Kiegészítő szabályok 1. c) alpontja
tartalmazza.
Kiegészítő szabályok:
1. a) A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2013. november 1-jei állapotnak
megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 2013. január 1-jei
állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala
adatait kell figyelembe venni.
b) A I. 1. a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó szabályok a következők:
ba) A számított alaplétszám számításakor a település típusára, a lakosságszám-kategóriákra és
az elismert köztisztviselői létszámra vonatkozó adatokat az alábbi táblázat szerint kell figyelembe
venni:
Lakosságszám alsó és
Elismert köztisztviselői létszám
No.
felső határa
minimum
maximum
a
B
C
d
A.
Községek
A.l.
2 000-3 000
6
8
A.2.
3 001-5 000
8
14
A.3.
5 001-11 000
14
23
B.
Városok
B.l.
1 125-5 000
10
19
B.2.
5 001-10 000
19
25
B.3.
10 001-20 000
25
40
B.4.
20 001-40 750
40
66
C.
Megyei jogú városok
C.1.
34 500-60 000
76
135
C.2.
60 001-100 000
135
200
C.3.
100 001-205 200
200
282
D.
Fővárosi kerületek
D.1.
21 901-60 000
64
112
D.2.
60 001-100 000
112
131
D.3.
100 001-134 600
131
157
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bb) A I. 1. a) alpont szerinti jogcímhez kapcsolódó korrekciós tényezők a következők:
bba) közös hivatalt fenntartó önkormányzatok száma és együttes lakosságszáma alapján:
Megnevezés

Fenntartó
önkormányzatok
együttes lakosságszáma

bba.l)

5 000 fő alatt

bba.2)

5 000 fő felett

Fenntartó önkormányzatok
száma

Korrekciós
tényező

3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat
3-5 önkormányzat
6-7 önkormányzat
8-9 önkormányzat
10 vagy több önkormányzat

0,12
0,14
0,16
0,18
0,06
0,08
0,10
0,12

bbb) közös hivatalt fenntartó településeken működő nemzetiségi önkormányzatok 2013. április
15-ei állapotnak megfelelő száma alapján:
bbb.1) 2-3 nemzetiségi önkormányzat: 0,04,
bbb.2) 4 vagy több nemzetiségi önkormányzat: 0,07,
bbc) közös hivatal székhelye járási székhely önkormányzat: 0,04.
c) Az I.1.c), III.3. m), III. 5. b) és V. pontok szerinti adóerő-képesség figyelembe vételére
vonatkozó szabályok:
A 2012. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező települési
önkormányzat a 2013. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott adatot a
2012. évi iparűzési adóalap összegéről. A 2013. I. félévi beszámoló keretében adatot nem
szolgáltató önkormányzat esetében az adóalap összege megegyezik a 2012. I. félévi
beszámoló keretében szolgáltatott adattal. A 2012. július 1-jén hatályos iparűzési
adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt
iparűzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti
kategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapja – a
legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagával.
2. Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi
önkormányzatok egymás közötti, illetve e körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve
intézmény átadás-átvételéhez kapcsolódó eljárásrend:
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a) Támogatások meghatározása
Sorszám
1.

Támogatás
Adatszolgáltatás alapja
jogcíme
Adatszolgáltatás
időpontja
II. 1.
az Ávr. szerint gyermeklétszám a 2013/2014.
és II. 2.
nevelési évi nyitó (október 1-jei)
tényleges, a 2013. december 31-ei
állapotra becsült adatok, a
2014/2015. nevelési évi becsült
adatok alapján, illetve a vezetői
órakedvezmény miatti pedagógus
többletlétszám, valamint a segítők
létszáma a becsült adatok alapján

2.

II. 3.

az Ávr. szerint

3.

III. 3.

az Ávr. szerint

4.

III. 4.

az Ávr. szerint

5.

III. 5.

az Ávr. szerint

Adatszolgáltatás
célja

a felmért
gyermeklétszám,
vezetői
órakedvezmény
miatti pedagógus
többletlétszám,
illetve segítők
létszáma alapján a
2014. évi
bértámogatás és
óvodaműködtetési
támogatás
megalapozása
e tábla 1. pont szerinti
utaztatott
gyermeklétszámából a 2013/2014. gyermekek
nevelési évben ténylegesen
támogatásának
utaztatott gyermekek, továbbá
megalapozása
2014/2015. nevelési évben az
utaztatott gyermekek becsült
száma
éves becsült ellátotti adatok
a III.3. szerinti
jogcímek
támogatásának
megalapozása
a bértámogatás megállapításához 2014. évi szakmai
az ellátottak éves becsült száma; dolgozók
az intézmény-üzemeltetési
bértámogatása és
támogatáshoz a 2013. évi
az intézményigénylés, valamint az időarányos üzemeltetési
teljesítés és a 2014. évi
támogatás
paraméterek figyelembevételével megalapozása
2014. évre becsült adatok
éves becsült ellátotti adatok és a
a III. 5. támogatási
Kiegészítő támogatás
jogcím
megállapításához szükséges
meghatározása
adatok

130

6.

IV. 1. h)

7.

I. 2.

az Ávr. szerint 2013. november 1-jei tényadatok

2014. június 1. a nem közművel összegyűjtött
háztartási szennyvíz becsült évi
mennyisége (m3) alapján

a megyei
könyvtárral 2013.
november 1-jéig
megállapodást
kötő
önkormányzatok
számának
felmérése a
megyei jogú
városok
adatszolgáltatása
alapján
a lakossági díjak
csökkentését célzó
támogatás
megalapozása

b) Támogatások évközi módosítása
Sorszám
1.

2.

Adatszolgáltatás
időpontja
2014.
június 1.

2014.
október 15.

Támogatás
jogcíme
II. 1., II. 2.
II. 3.,
III. 3., III.4.,
III.5.

II. 1., II. 2.,
II. 3., III. 3.,
III. 4. a), III.5.
a)

Adatszolgáltatás alapja
az óvodások száma, a vezetői
órakedvezmény miatti pedagógus
többletlétszám, illetve a segítők
létszáma, valamint szociális és
gyermekétkeztetési jogcímek
esetében a becsült éves ellátotti
adatok módosíthatók;
a III.4. jogcímnél a becsült éves
ellátotti adatok, személyi térítési
díjból származó bevétel és
intézmény-üzemeltetési kiadás
módosíthatók
az óvodások száma, a vezetői
órakedvezmény miatti pedagógus
többletlétszám, illetve a segítők
létszáma, valamint szociális és
gyermekétkeztetési jogcímek
esetében a becsült éves ellátotti
adatok módosíthatók
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Finanszírozás
kezdő hónapja
2014. július

2014. december

c) A helyi önkormányzatok egymás közötti, illetve e körön kívüli szervezetnek történő feladat-,
illetve intézmény átadás-átvétele
Sorszám
1.

Adatszolgáltatás
időpontja
2014. június
1.

Támogatás
jogcíme
II. 1., II. 2.,
II. 3.,
III. 3., III. 4.
III.5.

2.

2014.
október 15.

III. 3., III. 4.

Adatszolgáltatás alapja
2014. szeptember 1-jével történő
fenntartóváltozás jelzése, az a)
pont szerinti felmérés során
megadott adatok megbontásával
2014. július 1-jével történő
fenntartó-változás jelzése, az a)
pont szerinti felmérés során
megadott ellátotti adatok
megjelölésével
2014. december 1-jével történő
fenntartóváltozás jelzése, az a)
pont szerinti felmérés során
megadott adatok megbontásával

Finanszírozás
kezdő hónapja
2014. szeptember

2014. július

2014. december

A helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő átadás-átvétel esetén az átadást,
átvételt tanúsító okmányokat a felmérés lezárását követően a Kincstárnak küldi meg. A
kérelemhez mellékelni kell az átadó és az átvevő között kötött megállapodást, az átadás-átvételről
szóló képviselő-testületi, illetve társulási tanácsi határozat kivonatát, az átvevő feladatellátáshoz
szükséges működési engedélyét (szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzést igazoló dokumentumot), valamint a feladatot átadó és átvevő nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy az e törvény alapján számára biztosított támogatások igényléséről vagy
lemondásáról gondoskodott.
A helyi önkormányzatok, a települési, területi nemzetiségi önkormányzatok, az országos
nemzetiségi önkormányzatok, valamint a központi költségvetési szervek egymás közötti, illetve e
körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az intézmény átadásátvételének időpontja (tényleges átadás-átvétel) nem esik egybe a fenti táblázatban szereplő
fenntartóváltási időpontokkal (finanszírozási átadás-átvétel), úgy ezen időpontig az érintett felek
a finanszírozást pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik. A
finanszírozási átadás-átvétel időpontjáig időarányos támogatás abban az esetben illeti meg a
feladatot, intézményt átadó helyi önkormányzatot, ha a feladatot átvevő az intézmény,
szolgáltatás tekintetében a tényleges átadás-átvétel időpontjától kezdve működési engedéllyel
(szociális ellátások esetében a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzést igazoló
dokumentummal) rendelkezik. Ellenkező esetben a feladatot, intézményt átadó helyi
önkormányzat köteles lemondani a tényleges átadás-átvétel időpontjától a finanszírozási átadásátvétel időpontjáig tartó időszakra jutó időarányos támogatásról.
Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó szociális
intézményeinek helyi önkormányzatok közötti átadás-átvétele esetén a III. 4. b) alpont szerinti
támogatást az ellátottak arányában kell megosztani. Ha a helyi önkormányzat ilyen intézményt
helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek ad át, úgy a III. 4. b) alpont szerinti támogatásról
vagy annak időarányos részéről le kell mondania.
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A gyermekétkeztetésnél amennyiben a települési önkormányzat a III.5. b) alpont szerinti
feltételnek megfelelő települési önkormányzatnak ad át gyermekétkeztetési feladatot, úgy a III. 5.
b) alpont szerinti támogatást az ellátottak arányában kell megosztani, egyéb önkormányzati
átadás-átvétel esetén – ideértve a helyi önkormányzati körön kívüli szervezetnek történő átadást
is – a III. 5. b) alpont szerinti támogatásról vagy annak időarányos részéről le kell mondania.
A III. 3. ad) alpont szerinti támogatás esetében nincs lehetőség átadás-átvételre. Amennyiben a
fenntartó-változás következtében az önkormányzat nem lesz jogosult, vagy alacsonyabb összegű
támogatásra jogosult e jogcímeken, úgy a különbözet lemondásnak minősül.
3. A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások
figyelembevételével történik.
a) Nevelési-szervezési paraméterek:
Foglalkozás-szervezés

1
gyermekek nevelése a napi
8 órát nem éri el
gyermekek nevelése a napi
8 órát eléri vagy
meghaladja

Gyermekek
heti
foglalkoztatási
időkerete

Csoport
átlaglétszám

2

3
30,5

Óvodapedagógu Intézménytípuss
együttható
heti kötelező
óraszám, illetve
kötött
munkaidő
4
5
20
32
0,85

61,0

20

32

0,85

Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket aszerint kell a megfelelő csoportban
figyelembe venni, hogy a gyermek átlagosan hány órát tartózkodik az óvodában.
b) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása
2013/2014. nevelési évre:

2014/2015. nevelési évre:

ahol:
V
V = a 2013/2014., illetve a 2014/2015. nevelési évben a vezetői órakedvezményből
k1; k2
adódó létszámtöbblet,
V1; V2 = a Köznev. tv. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb
- 2014. év első 8 hónapjában a 2013/2014. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) közoktatási
statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott,
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- 2014. év utolsó 4 hónapjában a 2014/2015. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) közoktatási
statisztikai állapotra becsült
vezetői létszám.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a közoktatási statisztikában
szerepeltetett vezetői létszám alapján történik.
Vi1; Vi2 = a V1 és V2 vezetői létszámra - a Köznev. tv. 5. mellékletében - megállapított
kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai számának összege.
4. Az óvodai, iskolai és kollégiumi étkeztetést igénybe vevő gyermekek, tanulók 2014. évi
becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma alapján tervezhető, illetve igényelhető. A
támogatás szempontjából az önkormányzat által szervezett étkeztetésben részt vevők számának
megállapításánál egy fő - függetlenül attól, hogy többszöri étkezésben is részt vesz - csak egy
létszámként és egy jogcímen szerepelhet. Az igényjogosultság szempontjából egy fő létszámnak
az a gyermek, tanuló számít, akinek naponta legalább a déli, többfogásos, meleg, főétkezés az
önkormányzat által szervezett keretek között biztosított. Az elszámolás dokumentuma az
élelmezési nyilvántartás és a térítési díj-kedvezményre való jogosultságot alátámasztó irat. Az
étkezésben részt vevők naptári évre, naponként összesített éves létszámát el kell osztani óvodai
étkeztetés esetén 220 nappal, kollégiumi étkeztetés esetén 200 nappal, iskolai étkeztetés esetén
185 nappal. A nyári szünidőben szervezett napközi ellátáshoz (üdültetéshez, táboroztatáshoz,
egyéb szabadidős programhoz) kapcsolódóan biztosított szervezett étkeztetésben részt vevők
létszáma az előbbi számításokban nem vehető figyelembe.
5. A 2. melléklet II., III. 3., III. 4. és III. 5. pontjai szerinti támogatásra a települési
önkormányzat, és az Mötv. alapján létrehozott társulás székhely önkormányzata jogosult.
6. Gondozási nap: egy ellátott egy napi intézményi ellátása (idős és hajléktalan személyeket
ellátó tartós és átmeneti szociális intézményben, valamint gyermekek átmeneti gondozását
biztosító intézményben), amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak
végleges elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen egészségügyi vagy egyéb okból - távollévőket is figyelembe kell venni. Az intézményi
jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.
7. A települési önkormányzatok kötelező feladatainak a Szoctv. 120-122. §-a, illetve a Gyvt.
97. §-a szerinti ellátási szerződés, illetve az önkormányzatok egymás közötti, az Mötv. 41. § (6)
bekezdése alapján kötött szerződés keretében történő ellátása esetén a támogatás igénylésére a
szolgáltatás, illetve az intézmény szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzett fenntartója jogosult
(ideértve azon működési engedéllyel rendelkező szolgáltatókat, intézményeket, amelyeket a
működést engedélyező szerv 2014. június 30-áig hivatalból jegyez be a szolgáltatói
nyilvántartásba). E szabály alól kivételt képez a III. 3. a) alpont szerinti jogcím, amely esetében szerződés esetén is - az a települési önkormányzat jogosult a támogatás igénylésére, amely
számára szerződés alapján más önkormányzat vagy fenntartó biztosítja az ellátást.
8. A III. 3. a)-l) alpontokban és III. 4. pontokban szereplő támogatásokat azok a települési
önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek
- az adott szociális szolgáltatás, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenység tekintetében a
szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre kerültek (ideértve azon működési engedéllyel rendelkező
szolgáltatókat, intézményeket, amelyeket a működést engedélyező szerv 2014. június 30-áig
hivatalból jegyez be a szolgáltatói nyilvántartásba), és
- a Szoctv. 58/A. § (2)-(2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c) bekezdése alapján az
adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre - a Szoctv. 58/A. §
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(2d) bekezdésében, valamint a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében meghatározott kivételekkel befogadást nyertek.
Az Mötv. szerinti társulás keretében történő működtetés esetén
- a III. 3. a) alpont szerinti támogatás összegének számításánál a társult települések
összlakosságszámát kell figyelembe venni,
- a III. 3. b) alpont alatti támogatás akkor vehető igénybe, ha a társult települések
lakosságszáma együttesen meghaladja a 40 000 főt.
9. A III. 3. a)-l) alpontokban és III. 4. pontokban szereplő támogatások igénybevételének
feltétele az ellátott adatainak - a Szoctv. 20/C. § (1)-(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3)
bekezdései szerinti - nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti napi jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult,
amikor a nyilvántartásba vettek ellátását ténylegesen megkezdte. Ha a helyi önkormányzatok
egymás közötti, és e körön kívüli feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele következtében az
érintett felek a finanszírozást – a Kiegészítő szabályok 2. c) pontja szerint – pénzeszközátadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik, úgy a nyilvántartásba vétel és a
napi jelentési kötelezettség teljesítése az átvevő fenntartó tekintetében vizsgálandó.
A III. 3. a)-l) alpontokban és III. 4. pontokban szereplő támogatások teljes összege abban az
esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében szerepel a szolgáltatói nyilvántartásban.
Amennyiben a III. 3. és III. 4. pontok szerinti szolgáltatás, intézmény nem egész évben
működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése
hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Amennyiben a szolgáltatói nyilvántartásba történő
bejegyzés adott hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól
jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető. A III. 3. a) alpontra vonatkozóan
egy lakosra csak egyszer igényelhető a támogatás.
A III. 3. c) alpont szerinti támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a III. 3. g)-i)
alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhető.
A III. 3. d) alpont szerinti támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott után a III. 3. f)-i)
alpontok szerinti támogatásokkal együtt nem igényelhető.
A III. 3. ja) alpont esetében bölcsődébe beíratottnak az a gyermek minősül, akit az
intézménybe felvettek, beírattak és megjelenik a napi nyilvántartási rendszerben. Amennyiben a
gyermek az intézményben nem egész hónapra jelenik meg beíratottként, akkor a tört hónapban a
támogatás szempontjából csak azokra a napokra vehető figyelembe, amely napokon igénybe
veszi az ellátást, feltéve, hogy ezeken a napokon jogviszonyban is állt az intézménnyel.
10. A nappali, illetve a bentlakásos intézményi ellátást nyújtó intézményekben - kivéve a
hajléktalanok nappali intézményét - a Szoctv. 92/K. § (5)-(6) bekezdései alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg:
- nappali intézmény esetén - a nappali melegedő kivételével - a szolgáltatói nyilvántartásban,
működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 110%-át,
- bentlakásos intézmény esetén a szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedélyben
meghatározott férőhelyszám 105%-át,
éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%-át. Házi segítségnyújtás esetében az ellátottak száma
egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedélyben
meghatározott ellátotti létszám 110%-át, éves átlagban pedig annak 100%-át.
A helyettes szülőnél, a gyermekek, illetve családok átmeneti otthonában ellátottak száma éves
átlagban nem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban, működési engedélyben
meghatározott férőhelyszám 100%-át.
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11. A III. 3. pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor
igényelhető, ha
- a feladat ellátásáról az Mötv. szerinti önkormányzati társulás saját fenntartású
intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, és
- a feladat ellátásában részt vevő települési önkormányzatok önállóan az adott feladat
ellátását nem biztosítják, az adott feladat tekintetében nincs szolgáltatójuk, intézményük
bejegyezve a szolgáltatói nyilvántartásba, valamint
- a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma
= az a), c)-d), és f)-i) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább
3 000 fő,
= a jb)-l) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő,
- az adott feladathoz járó alaptámogatás igénylésére az önkormányzat jogosult.
Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.
12. A III. 4. a) alpontban az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós
bentlakást nyújtó szociális intézményeket fenntartó települési önkormányzat által foglalkoztatott
segítő munkatárs bértámogatása, illetve a III. 4. b) alpontban az elismert intézményvezetői
létszám meghatározása az alábbi paraméterek figyelembevételével történik:
Megnevezés
Intézményvezető
Segítő: ápoló, gondozó, szociális,
mentálhigiénés munkatárs

Finanszírozás szempontjából elismert létszám
1 fő
4 ellátottra 1 fő

13. A III. 4. pont szerinti támogatás kizárólag az időskorú és/vagy hajléktalan személyek
ellátásához vehető igénybe. Amennyiben a szociális szakosított ellátást biztosító intézmény e
személyek ellátásán kívül egyéb ellátotti csoportokról - pl. fogyatékos személyekről, pszichiátriai
és szenvedélybetegségben szenvedőkről, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről - is
gondoskodik, úgy az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz az intézmény-üzemeltetési kiadást
meg kell osztani, és az adatszolgáltatás során kizárólag az időskorúak átmeneti és tartós, illetve a
hajléktalan személyek tartós bentlakásos ellátásának adatait lehet szerepeltetni.
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3. melléklet a 2013. évi …. törvényhez
A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok
1. Lakossági közműfejlesztés támogatása
Előirányzat:

1 350,0 millió forint

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 262/2004. (IX. 23.)
Korm. rendelet szerint igényelhető.
2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása
Előirányzat:

4 500,0 millió forint

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás és
szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett lakossági célú
ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között az igénybejelentést
megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az ebben várható változások és
a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai figyelembevételével kerül elosztásra. A
támogatás településenkénti összegének megállapítása során figyelembe kell venni az adott
önkormányzat lakosainak szociális helyzetét is.
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek az
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a településen élők
részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve tartálykocsis
szállítással biztosítani.
A támogatási igényekről a - vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett - tárcaközi
bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt.
3. Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét
javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése
Előirányzat:

10 000,0 millió forint

Az előirányzat a Magyarországon 2013. július 1. napjától bevezetett, megtett úttal arányos
díjszedési rendszer miatti fuvarozói versenyképességet javító intézkedések települési
önkormányzatoknál jelentkező iparűzési adó és gépjárműadó bevételkiesése ellentételezésére
szolgál.
4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása
Előirányzat:

192,0 millió forint

Az előirányzat a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz
szükséges parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartására szolgál, ha az említett eszközökön
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végzendő munkákat - kivételes esetben új eszköz beszerzését - a műszaki előírások vagy a
műszaki állapot szükségessé teszik, és az eszközöknek a felújítás utáni tartós használata
biztosítva van. Méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén lehetőség
van a működtetés támogatására is.
Az előirányzat azon települési önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett
eszközök a tulajdonában és működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az
említett eszközöket közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik,
tárcaközi bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt.
5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása
Előirányzat:

85,0 millió forint

Az előirányzat 70%-a a 2013. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyarukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon), 30%-a a
2013. december 31-ei schengeni belső határszakaszokon (a magyar-osztrák, a magyar-szlovén és
a magyar-szlovák határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet fenntartó települési
önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a közúti ki- és belépési (személyi- és
járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, összege települési önkormányzatonként
nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás a határátkelőhely tisztántartása,
megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható fel a személyi
jellegű kiadások kivételével.
A külső határszakaszok határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a határrendészetért felelős
miniszter a 2013. évi közúti ki- és belépési adatok arányában, a belső határszakaszok
határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a 2007. évi közúti ki- és belépési adatok arányában
2014. március 25-éig folyósítja egy összegben.
6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
Előirányzat:

6 800,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak az általa
fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése folytán felszabaduló
létszám miatti, 2013. szeptember 30. napját követően hozott döntéseikhez kapcsolódó 2013. és
2014. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez.
A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is
jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható vissza,
kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a társulás
határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem
2014. április 12., II. ütem 2014. július 12., III. ütem 2014. szeptember 27.
Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá
- a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímen az előző
években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a tárgyévben jóváhagyott
kötelezettségvállalások, valamint
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- a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi
CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések
forrására.
7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása
Előirányzat:

300,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat azon magánszemély
tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült - építési és használatbavételi
(fennmaradási) engedéllyel rendelkező - lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott
kérelme és a szakértői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt
támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az épületek károsodásának mértékére
(kategóriáira) tekintettel sorolja be.
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának,
elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával készült
lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet határozza
meg. A támogatási igényeket - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folyósításra
vonatkozó kezdeményezésének sorrendjében - a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat
mértékéig lehet teljesíteni.
8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatása
Előirányzat:

16 900,0 millió forint

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a
helyi önkormányzatok egyéb együttműködése keretében megvalósítandó európai uniós fejlesztési
célú pályázataihoz szükséges saját forrás kiegészítésére a korábbi években megítélt és támogatási
szerződésben rögzített központi költségvetési támogatásból és a 2014. évben megkötött
támogatási szerződésekből adódó fizetési kötelezettségek teljesítésére.
2014. évben - a megyei önkormányzat kivételével - támogatás a vízgazdálkodási, az egyes
környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az egészségügyi alapellátást, járóbetegszakellátást, valamint a bölcsődei, óvodai és általános iskolai ellátást nyújtó intézmények és
belterületi közutak, kerékpárutak infrastrukturális fejlesztéseihez szükséges saját forrás
kiegészítésére igényelhető, amelyek - a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és csapadékvízelvezetési célt kivéve - a helyi önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását
eredményezik.
2014. évben támogatást kizárólag a következő helyi önkormányzat, illetve társulása igényelhet:
a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős
munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő
települések,
b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. mellékletében
szereplő kistérségek területén lévő települések,
c) a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a
továbbiakban: 2012. évi költségvetési törvény) 76/C. §-a szerinti, illetve a Magyarország 2013.
évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: 2013. évi
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költségvetési törvény) 72-74/A. §-ai szerinti önkormányzati adósságátvállalásban vagy törlesztési
célú támogatásban (a továbbiakban: adósságkonszolidáció) részt nem vett települési
önkormányzatok,
d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek az ivóvízminőség-javító programban
érintettek, ugyanezen program keretében megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz,
e) önkormányzati társulások, amelyek támogatást kizárólag az a), b), vagy a c) pont szerinti
feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek,
f) a megyei önkormányzatok.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A döntés a fejlesztés teljes
időszakára - előre ütemezetten - történik.
2014. évben a megyei önkormányzat azon fejlesztéseihez szükséges saját forrás kiegészítésére
igényelhet támogatást, amelyek esetében az európai uniós támogatásról szóló döntés 2013. évben
vagy azt megelőzően született meg.
Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő megvalósítása
érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható.
9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
Előirányzat:

2 640,0 millió forint

Az előirányzat a rászoruló gyermekek nyári étkeztetését biztosító települési önkormányzatok
feladatellátásának támogatására szolgál. Az előirányzatból támogatást az a települési
önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a nyári időszakban a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek számára étkeztetést biztosít.
10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
Előirányzat:

15 120,0 millió forint

a) Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása
Előirányzat:

10 000,0 millió forint

Az előirányzat a 2012. évi költségvetési törvény 76/C. §-a szerinti, illetve a 2013. évi
költségvetési törvény 72-74/A. §-ai szerinti önkormányzati adósságkonszolidációban részt nem
vett települési önkormányzatok fejlesztési célú pályázatai támogatására szolgál.
b) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás
Előirányzat:

1 000,0 millió forint

ba) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá társult fenntartás
esetén a társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézménye
fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 30,0 millió forint.
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bb) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában lévő,
sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új sportlétesítmény
létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 millió forint.
bc) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális támogatás mértéke
10,0 millió forint.
Nem nyújtható a ba)-bc) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt
műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással létrehozott
ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve, ha az
elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a
kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi
kérelem alapján a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet.
c) Egyes fővárosi önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása
Előirányzat:

2 000,0 millió forint

Az előirányzat Budapest Főváros Önkormányzatának alábbi fejlesztési célú pályázatainak
támogatását szolgálja:
ca) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai,
Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása
Az előirányzat 50%-a nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térség
tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése,
valamint a fogaskerekű felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala támogatásának,
valamint a Káposztásmegyer vasúti megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának
és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének támogatása 2014. évi ütemére.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a
helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést a Budapest
Főváros Önkormányzatával.
cb) Az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának
támogatása
Az előirányzat 25%-a nyújt fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési
utak fővárosi szakaszai karbantartása támogatásának 2014. évi ütemére.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a
helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést Budapest
Főváros Önkormányzatával.
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cc) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása
Az előirányzat 25%-a a Római parti árvízvédelmi védmű megvalósítása támogatásának
2014. évi ütemét szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a vízgazdálkodásért felelős miniszter a
helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést Budapest
Főváros Önkormányzatával.
d) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása
Előirányzat:

1 500,0 millió forint

Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága arányában
a Központi Statisztikai Hivatal 2012. december 31-ei állapotnak megfelelően elkészített Országos
Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai adatgyűjtés” alapján illeti meg
a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására, a
csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és
főgyűjtő csatornaszakaszok megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a
csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépítési
engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a
támogatásból annak költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal
történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a
csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) megvalósuló
útburkolásra fordítható.
Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások
figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat által
igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása az alábbiak szerint történik: január 25éig 500 millió forint, április 25-éig 500 millió forint, július 25-éig 500 millió forint.
e) Normafa Park beruházás támogatása
Előirányzat

620,0 millió Ft

A támogatás Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzatát illeti meg a Normafa
területén a történelmi sportterület hagyományaira épülő, elsősorban a sí sportág népszerűsítésén
alapuló, négy évszakos használatot lehetővé tevő, európai színvonalú sportközpont
kialakításához.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter a sportpolitikáért felelős miniszterrel egyetértésében köt támogatási szerződést
Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzattal.
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11. „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása
Előirányzat:

100,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati
tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, hogy a
támogatással e mozik digitális vetítésre történő átállásának műszaki, technikai feltételeit
biztosítja.
12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása
Előirányzat:

820,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott
nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, műszaki
fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott vagy támogatott muzeális intézmények szakmai
fejlesztéséhez.
13. A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása
Előirányzat:

1 250,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak
2013. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására.
A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú
tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról szóló
408/2012. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg.
14. A pécsi Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ működésének támogatása
Előirányzat:

500,0 millió forint

A támogatás Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg azzal, hogy - a Zsolnay
Örökség Kezelő Nonprofit Kft.-n keresztül - a Zsolnay Kulturális Negyed és a Kodály Központ
üzemeltetéséhez és programjainak megvalósításához használható fel.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a kultúráért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést Pécs Megyei
Jogú Város Önkormányzatával.
15. Üdülőhelyi feladatok támogatása
Előirányzat:

11 524,0 millió forint

A támogatás a települési önkormányzatot idegenforgalmi célú kiadásaihoz illeti meg. Mértéke
az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden forintjához 1,5
forint. Késedelmi pótlék, bírság alapján nem igényelhető a hozzájárulás.
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A támogatás a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása keretében havi ütemekben, az
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó 2012. évi tény adatai
alapján kerül folyósításra.
16. Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása
Előirányzat:

3 000,0 millió forint

A támogatás azon 3 000 fő lakosságszám feletti települési önkormányzatok kiadásaihoz járul
hozzá,
- amelyek közigazgatási területén korábban a megyei intézményfenntartó központok által
fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló – saját
tulajdonukban lévő – ingatlan van, és
- ezen ingatlanok működtetését vállalták, vagy ezek után a 34. § (5) bekezdése szerint
hozzájárulást fizetik, valamint
- a szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának részletes szabályairól szóló 22/2013.
(VI. 11.) BM rendelet alapján 2013. évben e feladathoz támogatásban részesültek.
A támogatás összege megegyezik a 2013. évben a fenti BM rendelet alapján a települési
önkormányzatnak nyújtott támogatással, kivéve,
- ha az önkormányzat az intézmény működtetését 2014. évben egyáltalán nem végzi, és
hozzájárulást sem fizet, úgy egész évben nem jár számára a támogatás,
- amennyiben az önkormányzat 2014 szeptemberétől nem végzi az intézmény
működtetését, illetve ettől a hónaptól hozzájárulást sem fizet, úgy a támogatásra ettől a
hónaptól időarányosan nem jogosult.
A támogatás folyósítása a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása keretében havi
ütemekben történik. A támogatást az érintett ingatlanok működtetési költségeire, vagy a 34. § (5)
bekezdése szerinti hozzájárulás megfizetésére lehet fordítani.
17. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
Előirányzat:

814,0 millió forint

A támogatás a lakott külterülettel rendelkező települési önkormányzatokat a KEKKH által
2013. január 1-jei állapotra számított, a települési önkormányzat adatszolgáltatása alapján
kimutatott külterületi lakosok száma arányában illeti meg. A támogatás folyósítása négy egyenlő
részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.
18. A kötelezően ellátandó helyi közösségi közlekedési feladat támogatása
Előirányzat:

10 000,0 millió forint

Az előirányzat a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 4. § (4)
bekezdés c) pontja szerinti, a Budapest Főváros Önkormányzata által kötelezően ellátandó
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2014. évi
működésének támogatására fordítható.
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A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a közlekedésért felelős miniszter és a helyi
önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével köt
támogatási szerződést Budapest Főváros Önkormányzatával.
A támogatás nem haladhatja meg az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK rendelete
alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő
veszteséget.
19. A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása
Előirányzat:

1 013,0 millió forint

Az előirányzatból támogatást – a Budapest Fővárosi Önkormányzat kivételével - az a települési
önkormányzat igényelhet, amely a településen a tárgyév egészében helyi közforgalmú
közlekedést lebonyolító gazdálkodó szervezetet, illetve költségvetési szervet tart fenn, a helyi
közforgalmú közlekedés lebonyolítására az önkormányzati, állami és egyéb szolgáltatóval
jogszabály alapján közszolgáltatási szerződést kötött, vagy egyéb a tevékenység gyakorlásának
jogát koncessziós szerződésben időlegesen átengedte (a továbbiakban együtt: helyi közlekedés).
A támogatás a települési önkormányzatnak az Európai Közösségek Tanácsának 1370/2007/EK
rendelete alapján megállapított, a helyi közlekedési közszolgáltatás ellátása során felmerülő –
tárgyévet megelőző évi – vesztesége erejéig igényelhető.
A támogatás a tárgyévet megelőző évben ténylegesen teljesített – környezetvédelmi
szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmények (férőhely-kilométer) arányában kerül
elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, és a településkategóriák
tárgyévet megelőző évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is.
A támogatás igénylésénél a települési önkormányzat nyilatkozik, hogy a helyi közlekedés
ellátásához és fejlesztéséhez a tárgyévet megelőző évben szolgáltatónként milyen összegű saját
forrás átadásával járult hozzá. A támogatás összege ezen önkormányzati saját forrást legfeljebb
25%-kal haladhatja meg.
A települési önkormányzat a támogatást a területén működő, pályázatában szereplő
szolgáltatók részére a pályázati döntés szerinti összegben utalja tovább.
20.”Szombathely a segítés városa” program támogatása
Előirányzat:

22,0 millió forint

A támogatás Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg a „Szombathely a
segítés városa” program megvalósítása érdekében. Az újraélesztési program célja a hirtelen
szívhalál, mint halálok csökkentésének az elősegítése, a korai és elkerülhető halálozás
életmódbeli tényezőinek javítása az újraélesztés oktatásán, a lakosság képzésén keresztül.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter az egészségügyért felelős miniszterrel egyeztetve köt támogatási szerződést
Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával.
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21. A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása
Előirányzat:

500,0 millió Ft

A támogatás Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatát illeti meg a várospolitikai célból
kiemelt jelentőségű Miskolctapolcai Strandfürdő és környezetének fejlesztéséhez, a korábbi
strand területének rehabilitációjához, nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas
úszómedence és kiszolgáló épületek, valamint élményfürdő kialakításához.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a turizmusért felelős miniszter a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterrel egyetértésben köt támogatási szerződést Miskolc Megyei
Jogú Város Önkormányzatával.
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4. melléklet a 2013. évi ………törvényhez
A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
1. Önkormányzati fejezeti tartalék
Előirányzat:
I.

38 636,9 millió forint

Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot növeli

a) az intézményátadásból felszabaduló olyan összeg, amely nem illeti meg az átvevőt,
b) a költségvetési évet megelőző évi elszámolás alapján a helyi önkormányzatok által
költségvetési évben visszafizetett támogatások összege,
c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett támogatások költségvetési évben visszafizetett
összege,
d) a helyi önkormányzatok által költségvetési évben megfizetett igénybevételi, kiegészítő és
késedelmi kamat összege,
e) a települési önkormányzatok által igényelt támogatások - a nem helyi önkormányzat részére
történő feladatátadással összefüggő előirányzat-csökkenés kivételével - lemondott
előirányzatának összege,
f) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83.§ (6) bekezdésében felsorolt kötelezettségek
költségvetési év december 5-éig történő elmulasztása miatt a költségvetési évben felfüggesztett
támogatások összege.
II. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot csökkenti a települési önkormányzatok által
igényelt támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott
időpontokban és esetekben - a nem helyi önkormányzattól történő feladatátvétellel összefüggő
előirányzat-növelés kivételével - pótigényelt előirányzat összege.
III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők
a) a támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása alapján a helyi önkormányzatok
részéről a költségvetési évben keletkező pótigény összege,
b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a helyi
önkormányzatokat pótlólagosan megillető támogatások költségvetési évben kifizetett összege,
c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi
önkormányzatokat megillető igénybevételi, késedelmi és kiegészítő kamat összege,
d) a helyi önkormányzatok által az Áht. 83.§ (6) bekezdésében felsorolt, költségvetési évet
megelőző éveket terhelő kötelezettségek költségvetési évben történő teljesítése esetén a
költségvetési évet megelőző években felfüggesztett támogatások összege.
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IV. A tartalék előirányzat szolgál a települési önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatás forrásául.
A települési önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (2) bekezdésére figyelemmel - kivételes esetben,
működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős
miniszter - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslata alapján - a
beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 2014. december
20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat működőképességét veszélyeztető esetben a döntés
meghozatalára az igénylés beérkezését követően soron kívül kerülhet sor.
A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által
vezetett minisztérium honlapján közzétételre kerül.
A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követően haladéktalanul történik.
2. Megyei önkormányzati tartalék
Előirányzat:

1 500,0 millió forint

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2014. évi váratlan működési kiadásai
támogatására működési bevételeik figyelembevételével.
3. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló
hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja
Előirányzat:

100,0 millió forint

a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás keretében az
egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a kamattámogatás alapjául
szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a Magyar Nemzeti Bank által a
kamattámogatás esedékességét megelőző második munkanappal közzétett, az adott devizára
vonatkozó középárfolyam figyelembevételével kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a
helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti.
b) A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi gondnokok
díjához költségvetési támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege - az
általános forgalmi adóval együtt - legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer forint.
A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról - a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre
emelkedését követően - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik.
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5. melléklet a 2013. évi .... törvényhez

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül
eltérhet az előirányzattól
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól:
I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezetben
Kampányköltségek (10. cím)
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás (20. cím, 2.
alcím, 17. jogcímcsoport)
Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport)
Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 2. alcím, 20. jogcímcsoport)
Céltartalékok (24. cím)
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Állat, növény- és GMO-kártalanítás (20. cím, 6. alcím)
Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport)
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Peres ügyek (25. cím)
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. jogcímcsoport)
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (20. cím, 17.
alcím, 7. jogcímcsoport)
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. alcím, 4. jogcímcsoport)
Családi támogatások (21. cím, 1. alcím)
Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím)
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások (21. cím, 3. alcím)
Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport)
XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
fejezetben
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (1. cím)
A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai (2. cím)
Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím)
Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások (3. cím, 2. alcím)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Diákhitel tartozások részleges elengedése (27. cím)
Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása (28. cím)
Lakástámogatások (29. cím)
Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím)
Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím)
Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
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39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21.
jogcímcsoport)
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím,
22. jogcímcsoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2.
jogcímcsoport)
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz (35. cím, 2.
alcím, 5. jogcímcsoport)
Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
Követeléskezelés költségei (41. cím)
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
fejezetben
Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1.
jogcímcsoport)
Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport)
Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcímcsoport)
Átcserélhető kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)
XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK fejezetben
Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 5. jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése (1. cím, 7. alcím)
Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím)
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím)
Bérgarancia kifizetések (5. cím)
TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások (14. cím, 2. alcím)
LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI
ALAP fejezetben
Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése (7. cím)
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport)
Szolgálatfüggő nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím)
Vagyongazdálkodás (3. cím)
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78
79
80
81
82
83
84
85

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben
Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport)
Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport)
Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport)
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. jogcímcsoport)
Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. alcím, 2.
jogcímcsoport)
86
Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
87
Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
88
Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 1.
jogcím)
89
Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. jogcím)
90
Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (2. cím, 3. alcím, 7.
jogcímcsoport, 4. jogcím)
91
Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások
(2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport, 5. jogcím)
92
Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1.
jogcím)
93
Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím)
94
Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím)
95
Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4.
alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím)
96
Vagyongazdálkodás (3. cím)
97 2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:
98
VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben
99
Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím)
100
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
101
Peres ügyek (20. cím, 13. alcím)
102
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben
103
NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1.
jogcímcsoport)
104
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
105
Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50.
jogcímcsoport)
106
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
107
Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím)
108
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
109
Beruházás ösztönzési célelőirányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcímcsoport)
110
Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport)
111
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 3.
jogcímcsoport)
112
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 5.
jogcímcsoport)
113
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
114
Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (20. cím, 2. alcím, 3.
jogcímcsoport)
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115
116
117
118
119
120 3.

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138 4.
139
140
141 5.
142
143
144 6.
145
146

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1.
jogcímcsoport)
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben
Hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 23.
jogcímcsoport)
LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben
Start-munkaprogram (8. cím)
Ha az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások felhasználása érdekében
illetve e támogatások folyósításának elmaradása esetén életbe lépő átcsoportosítási
szabályokra vonatkozó rendelkezésekben foglalt lehetőségek kimerültek, az együttes
eredeti támogatási előirányzat 30%-ával, e fölött a Kormány döntése alapján
túlléphető:
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím)
Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím)
Új Vidékfejlesztési Program (20. cím, 12. alcím)
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben
Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím)
Belügyi Alapok (20. cím, 20. alcím)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben
TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport)
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím)
Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím)
Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím)
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8.
jogcímcsoport)
Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11.
jogcímcsoport)
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok (2. cím, 9. alcím)
Európai Területi Együttműködés (2014-2020) (2. cím, 10. alcím)
A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter engedélyével túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért
felelős miniszter engedélyével túlléphető:
XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben
Magyar Államkincstár, Működési költségvetés, Dologi kiadások előirányzat (8. cím,
1. előirányzat csoport, 3. kiemelt előirányzat)
A gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlásával összefüggésben az
egészségbiztosításért felelős miniszter engedélyével, az államháztartásért felelős
miniszter egyetértése mellett túlléphető:
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben
Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása (26. cím)
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6. melléklet a 2013. évi …. törvényhez

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok
millió forint

Megnevezés

2007

2008
99 918,5
161 292,2
154 743,4
7 618,9
17 463,4
78 304,9
104 543,7
18 632,9
20 407,5
28 331,4
30 082,3
39 176,9
36 310,3
118 567,6
7 761,1

119 740,5
243 876,2
158 081,2
7 405,1
17 386,2
71 258,0
171 170,1
19 972,2
21 874,3
30 367,7
32 244,5
41 992,8
38 920,1
101 557,0
13 259,2

923 154,8

1 089 105,1

143 450,7

135 053,3

0,0

Európai Menekültügyi Alap
Integrációs Alap
Visszatérési Alap
Külső Határok Alap
Szolidaritási programok keret-előirányzatai összesen:

Gazdaságfejlesztés Operatív Program
Közlekedés Operatív Program
Társadalmi megújulás Operatív Program
Államreform Operatív Program
Elektronikus közigazgatás Operatív Program
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program
Környezet és energia Operatív Program
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Közép-dunántúli Operatív Program
Dél-dunántúli Operatív Program
Dél-alföldi Operatív Program
Észak-alföldi Operatív Program
Észak-magyarországi Operatív Program
Közép-magyarországi Operatív Program
Végrehajtás Operatív Program
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
keret-előirányzatai összesen
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretelőirányzatai
A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai

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

2009

2010
EU forrás
133 922,0
280 706,1
153 739,4
6 646,5
16 239,5
74 531,7
207 955,0
20 787,6
22 767,4
31 607,6
33 561,0
43 707,3
40 509,2
70 073,4
16 077,7

2011

2012

2013

Összesen

146 717,4
293 405,8
158 801,5
6 164,9
15 927,6
90 192,5
218 336,9
23 183,2
25 391,1
35 250,1
37 428,6
48 744,2
45 177,5
36 208,4
16 491,6

151 817,0
360 070,9
174 245,2
6 491,8
16 475,4
92 000,5
238 754,7
23 640,0
25 891,4
35 944,6
38 166,0
49 704,6
46 067,7
38 209,0
17 838,9

158 190,6
379 326,4
182 162,2
6 764,9
17 215,1
96 581,5
250 694,0
24 832,1
27 197,1
37 757,3
40 090,7
52 211,2
48 390,8
38 490,3
18 402,7

810 306,2
1 718 677,6
981 773,0
41 092,1
100 707,1
502 868,9
1 191 454,5
131 048,0
143 528,8
199 258,7
211 573,0
275 536,9
255 375,6
403 105,6
89 831,2

1 152 831,4

1 197 421,2

1 315 317,7

1 378 306,9

7 056 137,1

147 897,4

149 964,1

155 190,9

167 245,1

173 570,6

1 072 372,1

1 594,5

1 679,5

1 732,6

1 930,7

1 853,1

1 941,8

10 732,2

0,0
267,3
0,0
1 328,5

179,0
309,2
279,5
1 514,8

253,9
308,9
153,7
1 594,9

260,1
391,7
198,6
1 551,5

336,6
455,1
253,0
2 106,6

354,5
580,5
371,8
3 046,5

299,3
421,9
564,9
4 044,7

1 683,4
2 734,6
1 821,5
15 187,5

1 595,8

2 282,5

2 311,4

2 401,9

3 151,3

4 353,3

5 330,8

21 427,0

2008-2013. évekre
felosztásra került
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7. melléklet a 2013. évi …. törvényhez
A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban,
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok
2014. évben

Fizetési

Fizetési osztályok

fokozatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.

69 000

77 000

78 000

79 000

89 000

122 000

127 000

129 500

142 000

154 500

2.

1,0175

1,0175

1,0200

1,0250

1,0275

1,0350

1,0350

1,0500

1,0450

1,0600

3.

1,0350

1,0350

1,0400

1,0500

1,0550

1,0725

1,0725

1,1000

1,1025

1,1350

4.

1,0525

1,0525

1,0650

1,0750

1,0900

1,1100

1,1100

1,1500

1,1675

1,2100

5.

1,0700

1,0700

1,0900

1,1000

1,1250

1,1475

1,1475

1,2000

1,2425

1,2850

6.

1,0875

1,0875

1,1125

1,1250

1,1600

1,1850

1,1850

1,2600

1,3175

1,3600

7.

1,1075

1,1075

1,1375

1,1525

1,1975

1,2225

1,2225

1,3350

1,3925

1,4200

8.

1,1275

1,1400

1,1625

1,1875

1,2350

1,2650

1,2725

1,4100

1,4675

1,4825

9.

1,1500

1,1725

1,1950

1,2250

1,2725

1,3075

1,3325

1,4850

1,5275

1,5450

10.

1,1725

1,2075

1,2300

1,2625

1,3100

1,3675

1,3950

1,5600

1,5875

1,6075

11.

1,1950

1,2425

1,2675

1,3000

1,3475

1,4275

1,4575

1,6250

1,6475

1,6700

12.

1,2175

1,2775

1,3050

1,3375

1,3775

1,4875

1,5200

1,6900

1,7075

1,7325

13.

1,2400

1,3125

1,3425

1,3750

1,4075

1,5475

1,5825

1,7550

1,7775

1,8025

14.

1,2625

1,3500

1,3800

1,4125

1,4425

1,6075

1,6450

1,8200

1,8475

1,8725
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8. melléklet a 2013. évi …. törvényhez

A nem állami köznevelési tevékenységek támogatása
I. A PEDAGÓGUS-MUNKAKÖRBEN, ILLETVE A NEVELŐ-, OKTATÓ MUNKÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ
ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS
1. Az átlagbér alapú támogatást
a) óvodában a pedagógus-munkakörben és a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő
munkakörben foglalkoztatottak után az e törvény 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint
kell megállapítani,
b) iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben
ba) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az állami intézményfenntartó
központ
pedagógus-munkakörben
foglalkoztatottjainak
és
az
állami
intézményfenntartó központ által fenntartott általános iskolával, középiskolával,
szakiskolával, alapfokú művészeti iskolával, kollégiummal 2013. október 1-jén
tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma, valamint a pedagógiai szakszolgálati
intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két tizedesre
kerekített finanszírozott pedagógus létszám szerint,
bb) a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után
– a pedagógiai szakszolgálati intézmény kivételével – kormányrendeletben
meghatározott elismerhető létszám alapján
kell megállapítani a 2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával.
Az egy főre jutó átlagbérnek az iskolánként, kollégiumonként, pedagógiai
szakszolgálati intézményenként történő megállapításához az Nkt. 97. §
(20a) bekezdésére és a 94. § (4) bekezdés v) pontjára is figyelemmel számított, az
állami
intézményfenntartó
központ
által
fenntartott
intézményekben
intézménytípusonként pedagógus-munkakörben, valamint nevelő- és oktatómunkát
közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatását járulékaival
együtt el kell osztani az annak megfelelő létszámmal. A pedagógiai szakszolgálati
intézmény nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak
finanszírozott létszáma nem haladhatja meg a pedagógiai szakszolgálati intézményben a
2-4. alpontban foglaltak alkalmazásával a pedagógus-munkakörre megállapított
finanszírozott létszám 8%-át.
2. A pedagógusok, valamint a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és
közterhei elismert összegének meghatározása
a) A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege
aa) általános iskolára 4 125 300 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 500 forint/számított
létszám/3 hónap,
ab) gimnáziumra 4 252 200 forint/számított létszám/év,
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pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ac) szakiskolára,
létszám/év,

nem

szakképzési

évfolyamon

4 252 200 forint/számított

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ad) szakiskolára, kizárólag szakképzési évfolyamon 4 252 200 forint/számított
létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ae) speciális
szakiskolára
(készségfejlesztő
4 252 200 forint/számított létszám/év,

speciális

szakiskolára)

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
af) szakközépiskolára, nem szakképzési évfolyamon 4 252 200 forint/számított
létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ag) szakközépiskolára kizárólag szakképzési évfolyamon 4 252 200 forint/számított
létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 00 forint/számított
létszám/3 hónap,
ah) alapfokú művészeti iskolára zeneművészeti ágon 4 017 800 forint/számított
létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ai) alapfokú művészeti iskolára nem zeneművészeti ágon 4 017 800 forint/számított
létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 36 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
aj) művészeti szakközépiskolára 4 252 200 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 000 forint/számított
létszám/3 hónap,
ak) kollégiumra 4 175 500 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 38 100 forint/számított
létszám/3 hónap,
al) pedagógiai szakszolgálati intézményre 3 978 000 forint/számított létszám/év,
pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 35 400 forint/számított
létszám/3 hónap,
156

am) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
4 252 200 forint/számított létszám/év,

nevelési-oktatási

intézményre

pótlólagosan elismert összeg a 2014/2015. tanítási évre 40 000 forint/számított
létszám/3 hónap.
b) A nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert
összege 2 190 700 forint/számított létszám/év.
3. A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges – az óvoda kivételével
– a nevelési-oktatási intézménybe járó, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmény
által ellátott gyermekek, tanulók létszámának meghatározása
A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban,
vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti
oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje
szerint tanulók számát öttel elosztva, a kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű
iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott – tanulót egy
tanulóként kell figyelembe venni.
Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a
nappali munkarend szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy
pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, a
mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell
számításba venni, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.
A gyermek és tanulólétszám meghatározása feladat-ellátási helyenként két tizedesre
történik.
4. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározásához szükséges, az állami
intézményfenntartó központ pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa
fenntartott iskolában, kollégiumban a 2013. október 1-jei közoktatási statisztikában
szereplő tanulóknak és a pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek,
tanulók heti átlaglétszámának aránya köznevelési intézménytípusonként:
a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is
– 12,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
c) szakiskolákban, nem szakképzési évfolyamon 11,3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
d) szakiskolában, kizárólag szakképzési évfolyamon 15,9 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
e) speciális szakiskolákban 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus, készségfejlesztő
speciális szakiskolákban 4 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
f) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 11,1 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
g) szakközépiskolában, kizárólag szakképzési évfolyamon 14,7 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
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h) alapfokú művészeti iskolában zeneművészeti ágon 19,9 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
i) alapfokú művészeti iskolában nem zeneművészeti ágon 78,8 fő tanulónként 1 fő
pedagógus,
j) művészeti szakközépiskolában párhuzamos oktatásban résztvevő 6 fő tanulónként
1 fő pedagógus,
k) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
l) pedagógiai szakszolgálati intézményeknél
la) logopédiai ellátás esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
lb) nevelési tanácsadás esetén 87 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 87 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
lc) gyógytestnevelés esetén 50 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 50 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
ld) szakértői bizottság esetén 180 fő gyermek-tanulólétszám alatt 1 fő pedagógus,
további 180 gyermek/tanuló létszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
le) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a
fejlesztő nevelés együtt:
A

B

1

Gyermek-, illetve tanuló
létszám (fő)

Pedagógus létszám
(fő)

2
3
4
5
6
7

1
2-10
11-20
21-50
51-100
100 felett

1
2
4
5
6
10

lf) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás,
iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges
gyermekek, tanulók gondozása együtt:
A

B

1

Gyermek-, illetve tanuló
létszám (fő)

Pedagógus létszám
(fő)

2
3
4
5
6

0-100
101-500
501-1000
1001-2000
2000 felett

2
5
7
9
12
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m) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 6 fő
tanulónként 1 fő pedagógus,
n) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai
intézményben 3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
o) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus
után igényelhető az átlagbér alapú támogatás.
Ha az a), b), f), g) és k) alpont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi
nevelési-oktatási feladatot, a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat tekintetében 8 fő
tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.
A pedagógus létszám meghatározása fenntartónként két tizedesre történik.
II. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT
KÖZNEVELÉSI
INTÉZMÉNYEK
MŰKÖDÉSÉNEK
TÁMOGATÁSA
FAJLAGOS ÖSSZEG:

160 000 forint/gyermek, tanuló/év

A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban,
vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás
munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint
tanulók számát öttel, az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulót öttel elosztva, a
kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
A működési támogatást a 2013. október 1-jei gyermek-, tanuló létszám alapján kell
kiszámítani.
III. A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL
FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA A
2013/2014. TANÍTÁSI ÉVBEN JANUÁR-SZEPTEMBER HÓNAPOKRA
FAJLAGOS ÖSSZEG:

24 300 forint/gyermek, tanuló

A központi költségvetés az új finanszírozási rendszerre való átállás érdekében a
nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház jogszabályban meghatározott köznevelési
tevékenységére tekintettel a 2013/2014. tanítási évre 2014. január-szeptember hónapokra
a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház részére elszámolási kötelezettség nélküli
kiegészítő támogatást biztosít.
A kiegészítő támogatást a 2013. október 1-jei gyermek-, tanulólétszám alapján kell
megállapítani.
A gyermek-, tanuló létszám meghatározásánál a nappali rendszerű iskolai oktatásban,
vagy a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy tanulóként, az esti oktatás
munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a levelező oktatás munkarendje szerint
tanulók számát öttel, az alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulót öttel elosztva, a
kollégiumban ellátott – a nappali rendszerű iskolai oktatásban, vagy a nappali oktatás
munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
Az I.-III. pont alatti támogatásokat – az ott megjelölt időszakra – havi egyenlő részletekben
kell folyósítani.
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9. melléklet a 2013. évi …. törvényhez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, gyermekvédelmi közfeladatot
ellátó intézmény nem állami fenntartóját megillető támogatások
A központi költségvetés – a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével – a nem állami
szociális fenntartónak a következő támogatásokat biztosítja.
I.

Szakmai dolgozók átlagbére alapján számított béralapú támogatása

SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040
Ft/év/foglalkoztatott
A központi költségvetés a Kjt., valamint a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását
szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok
alapján elismert átlagbér alapú feladathoz kötött támogatást biztosít a bentlakást nyújtó
szociális – kivéve hajléktalanok átmeneti intézményei – és gyermekvédelmi szakellátási
intézmény nem állami fenntartói részére. Az átlagbér alapú támogatás a fenntartók által
foglalkoztatott munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási
adójához jár, és az intézmény működésével összefüggésben használható fel.
A támogatás éves összegének meghatározása
aa) Az intézményekben ellátottak számának meghatározása
A nem állami szociális fenntartó jogszabályban meghatározottak szerinti igénylés
keretében adatot szolgáltat az általa fenntartott intézmények ellátotti létszámáról, amely
nem lehet több éves szinten a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő létszám – amennyiben
a befogadott férőhelyszám alacsonyabb, akkor a befogadott létszám – 100%-nál. Az
ellátottak számának meghatározása során a tervezéskor az intézményben ellátottak éves
becsült gondozási napjainak számát 365-tel kell osztani, az elszámolásnál az ellátottak
gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint összesített éves gondozási napok
számát 365-tel kell osztani.
ab) A számított szakmai munkatárs létszám meghatározása
Gsz = L/4
ahol:
Gsz = 2014. évre számított szakmai munkatársak létszáma két tizedesre kerekítve,
L = adott évre aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám.
ac) A szolgáltatásokhoz kapcsolódó támogatás éves összegének (T) meghatározása
T = Gsz*Ksz*2 606 040
ahol:
Ksz = az alábbi táblázat szerinti szolgáltatás biztosításához kapcsolódó korrekciós
szorzószám, szolgáltatásonként.
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ad) A nevelőszülői ellátás támogatása
T = (Nsz*Nszad ) + (Gsz*Ksz*2 606 040)
ahol:
tervezésnél:
Nsz =: nevelőszülők becsült létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszámnál
NSzad = : a Gyvt 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői jogviszonnyal kapcsolatban
megállapított alapdíj szociális hozzájárulási adóval számított összege * 11 hónap
elszámolásnál:
Nsz =: nevelőszülők éves átlagos létszáma, amely nem lehet több a szolgáltatói
nyilvántartásban szereplő létszámnál
NSzad = : a Gyvt 66/H. § (3) bekezdése szerint a nevelőszülői jogviszonnyal kapcsolatban
megállapított alapdíj szociális hozzájárulási adóval számított összege * a nevelőszülő
jogviszonyban töltött hónapok átlagával, legfeljebb 11 hónap

1

4

5
6
7

C

Főtípus

Típus

Altípus

ápolást, gondozást igénylő ellátás

3

B

Szociális [Szoc. tv. 57. § (2) bekezdés, a hajléktalanok átmeneti intézményei kivételével].

2

A

D
Szorzó
szám

idősek otthona (átlagos
ellátás)

1,00

idősek otthona (demens
ellátás)

1,18

idősek otthona (emelt
szintű ellátás)

0,19

pszichiátriai betegek
otthona

1,22

szenvedélybetegek otthona

1,22

fogyatékos személyek
otthona

1,22
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E
Kiegészítő rendelkezések
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak
fenn.
A támogatást igénybe vehetik azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon a Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal, vagy a Pszichiátriai/Neurológiai
Szakkollégium által befogadott demencia centrum, vagy
pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos demencia kórkép
súlyos fokozatát igazoló szakvéleményével rendelkező
demens betegek ellátását biztosítják. Az e pont szerinti
támogatás vehető igénybe az idősek Szoctv. 57. § (2)
bekezdése szerinti tartós bentlakásos intézményében és az
emelt színvonalú férőhelyen ellátott, a Nemzeti
Rehabilitációs
és
Szociális
Hivatal,
vagy
a
Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott
demencia centrum, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter
szakorvos demencia kórkép súlyos fokozatát igazoló
szakvéleményével rendelkező demens betegek után is.
A támogatás az idősek otthonaiban a 2007. december 31-én
hatályos Szoctv. 117/B. §-a alapján emelt színvonalú
körülményeket és szolgáltatásokat biztosító, 2007. december
31-én a működési engedélyben meghatározott férőhelyen
gondozott – a 3. altípus szerint súlyos demens betegnek nem
minősülő – ellátottak után illeti meg a fenntartót.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10
férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10
férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát

8

hajléktalanok otthona

1,00

9

pszichiátriai betegek
rehabilitációs intézménye

1,22

rehabilitációs intézmény

10

11
12

lakóotthonok

15
16

átmeneti elhelyezést nyújtó
intézmények

17

1,22

fogyatékos személyek
rehabilitációs intézménye

1,22

hajléktalan személyek
rehabilitációs intézménye

1,00

fogyatékos személyek
rehabilitációs célú
lakóotthona
fogyatékos személyek
ápoló-gondozó célú
lakóotthona
pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú
lakóotthona
szenvedélybetegek
rehabilitációs célú
lakóotthona

13
14

szenvedélybetegek
rehabilitációs intézménye

0,96
1,27
0,96
0,96

időskorúak gondozóháza

1,00

fogyatékos személyek
gondozóháza

1,11

pszichiátriai betegek
átmeneti otthona

1,11

20

szenvedélybetegek
átmeneti otthona

1,11

21

támogatott
lakhatás fogyatékos,
pszichiátriai és
szenvedélybetegek részére

1,27

támogatott lakhatás
hajléktalan személyek
részére

0,72

nevelőszülőnél biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,30

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás

1,56

18
19

támogatott lakhatás

22

otthont nyújtó ellátás

24

Gyermekvédelem [Gyvt. 15. §
(3) bekezdés a) és b) pontja]

23
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intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát
tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
pszichiátriai
betegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
szenvedélybetegek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek
fogyatékos
személyek
rehabilitációs
intézményét,
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek
rehabilitációs intézményét tartanak fenn.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs
célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő ápoló-gondozó célú
lakóotthont üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a
Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő szenvedélybetegek
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát
tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek
gondozóházát tartanak fenn
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek
átmeneti otthonát tartanak fenn.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdés alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást fogyatékos, pszichiátriai és szenvedélybetegek
részére. A támogatás azonos időszakban ugyanazon ellátott
után a 2. melléklet III. pont 3c)-i) alpontok szerinti
támogatással együtt nem vehető igénybe.
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a
Szoctv. 75. § (1) bekezdés alapján tartanak fenn támogatott
lakhatást hajléktalan személyek részére. A támogatás azonos
időszakban ugyanazon ellátott után a 2. melléklet III. pont
3c)-i) és k) alpontok szerinti támogatással együtt nem vehető
igénybe
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal nevelésbe
vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves
gyermekek után, akik nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre
és nem minősítették őket különleges vagy speciális ellátási
szükségletűnek.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe azok az
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § (2) bekezdés
ab) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű
gyermekek,

25

nevelőszülőnél biztosított
gyermekvédelmi speciális
ellátás

1,62

26

nevelőszülőnél együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

1,62

27

gyermekotthonban
biztosított otthont nyújtó
ellátás

1,33

28

lakásotthonban biztosított
otthont nyújtó ellátás

1,33

29

30

32

33

34

különleges
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
különleges ellátás
különleges lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi
különleges ellátás
szociális törvény hatálya
alá tartozó intézményben
biztosított különleges
gyermekvédelmi ellátás
speciális
gyermekotthonban,
gyermekotthonban
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás
speciális lakásotthonban,
lakásotthonban biztosított
gyermekvédelmi speciális

1,50

1,50

1,50

1,55

1,55
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b) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
különleges szükségletű gyermekek,
c) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés
aa) pontja szerinti különleges szükségletű gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A nevelőszülénél biztosított különleges ellátás támogatására
való jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges
ellátást igénylő gyermek esetében a gyermekvédelmi
szakértői bizottság szakmai véleménye nem szükséges.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe azok az
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
speciális szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés
b) pontja szerinti speciális szükségletű gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre.
A támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti
igénybe
a) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
kettős szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti kettős szükségletű gyermekek
után, ha a gyermekek nevelőszülőnél kerültek elhelyezésre
A támogatást a gyermekvédelmi szakellátást nyújtó
fenntartó veheti igénybe, azokra a – gyámhatósági
határozattal nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal
elhelyezett – 3-17 éves gyermekekre, akik az általa
fenntartott gyermekotthonban, lakásotthonban kerültek
elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy
speciális szükségletűnek.
A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés
ab) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű
gyermekek,
– ideiglenes
hatállyal
elhelyezett
nem
magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
különleges szükségletű gyermekek,
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a
Gyvt. 53. § (2) bekezdés aa) pontja szerinti különleges
szükségletű gyermekek után veheti igénybe.
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora
miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye
nem szükséges.
A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó
intézményében
ellátott:
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
speciális
szükségletű
gyermekek,
– nevelésbe vett, a gyermekvédelmi szakértői bizottság

ellátás
szociális törvény hatálya
alá tartózó intézményben
biztosított gyermekvédelmi
speciális ellátás
gyermekotthonban,
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás
lakásotthonban, együttesen
biztosított gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás
különleges
gyermekotthonban,
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás
különleges lakásotthonban,
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás
speciális
gyermekotthonban,
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
speciális lakásotthonban,
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
szociális törvény hatálya
alá tartózó intézményben
együttesen biztosított
gyermekvédelmi
különleges és speciális
ellátás

35

36

37

38

39

40

41

42

Gyvt. 93. § (1) bekezdés
a)-c) pontja alapján
nevelőszülőnél biztosított
utógondozói ellátás

43

44

46

47

utógondozói ellátás

45

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
utógondozó otthonban
biztosított utógondozói
ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
gyermekotthonban,
lakásotthonban biztosított
utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
különleges és speciális
gyermekotthonban,
különleges és speciális
lakásotthonban biztosított
utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés b)
vagy c) pontja alapján
külső férőhelyen biztosított

1,55

szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján a
Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti speciális
szükségletű
gyermekek
után veheti igénybe.

1,55

1,55

1,55

1,55

1,55

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá
tartozó intézményében ellátott:
a) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar
állampolgárságú, a gyermekvédelmi szakértői bizottság
szakmai véleménye és a gyámhivatal határozata alapján
kettős szükségletű gyermekek,
b) gyámhatósági határozattal nevelésbe vett, a
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakmai véleménye és a
gyámhivatal határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés
c) pontja szerinti kettős szükségletű gyermekek
után veheti igénybe.

1,55

1,55

1,30

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)-c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után, ha a fiatal felnőttet a gyámhivatal
nevelőszülőnél helyezte el.

1,10

1,10

1,10

1,15
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Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c)
pontjában meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesített 18-25 éves korú fiatal
felnőtt után.

utógondozói ellátás
Gyvt. 93. § (1) bekezdés a)
pontja alapján biztosított
utógondozói ellátás
gyermekotthonban/lakásott
honban, különleges
gyermekotthonban/
lakásotthonban, speciális
gyermekotthonban/
lakásotthonban,
utógondozó otthonban,
külsőférőhelyen

48

II.

0,88

Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal
határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti
utógondozói ellátásban részesülő 18-22 éves korú, fiatal
felnőtt után.

Kiegészítő szabályok

1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott
adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot.
2. Gondozási napként egy ellátott egy napi intézményi ellátását kell figyelembe
venni, amely az intézménybe történő felvétel napjával kezdődik és annak végleges
elhagyásával fejeződik be. A gondozási napok számításánál az ideiglenesen –
egészségügyi vagy egyéb okból – távollévőket is figyelembe kell venni. Az
intézményi jogviszony egy évi folyamatos távollét esetén megszűnik.
3. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a szolgáltatói nyilvántartásban
meghatározott férőhelyszám 105%-át, éves átlagban pedig a férőhelyszám 100%át. A Gyvt. 100. § (5) bekezdése alapján az otthont nyújtó ellátás, utógondozói
ellátás nevelőszülő, illetve gyermekotthon, utógondozó otthon által történő
biztosítása esetén az ellátottak száma éves átlagban nem haladhatja meg a
fenntartó által működtetett –a szolgáltatói nyilvántartásban meghatározott –
nevelőszülői, illetve gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. Amennyiben a
befogadott férőhelyek száma alacsonyabb a szolgáltatói nyilvántartásban szereplő
férőhelyszámnál e pont rendelkezéseit ahhoz viszonyítottan kell vizsgálni
4. A támogatás igénybevételének feltétele az ellátottak adatainak – a Szoctv. 20/C. §
(1)-(4) bekezdése, illetve a Gyvt. 139. § (2) és (3) bekezdése szerinti –
nyilvántartásba vétele, valamint a külön jogszabály szerinti napi jelentési
kötelezettség teljesítése. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális
fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását a
napi jelentés szerint ténylegesen megkezdte.
5. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely
a) az adott szolgáltatás tekintetében a szolgáltatói nyilvántartásba be van
jegyezve és
b) a Szoctv. 58/A. § (2), (2a) és (2e) bekezdése, illetve a Gyvt. 145. § (2)-(2c)
bekezdése alapján új szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi
szolgáltatóra, intézményre, hálózatra, új ellátotti létszámra, illetve új
férőhelyre – külön jogszabályban meghatározott kivételekkel –befogadást
nyertek, a befogadott létszám erejéig.
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6. A 16-35 év közötti drog- és szenvedélybeteg személyeket ellátó intézmények
(szenvedélybetegek otthona, rehabilitációs intézménye, rehabilitációs lakóotthona)
esetében a támogatás az OEP finanszírozással együtt is igénybe vehető.
7. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a
következő sajátos szabályok vonatkoznak:
a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi
napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban
részesül, a bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a köznevelési
szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi
jogi személy vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a feladathoz
kapcsolódóan a 33. § (1), (2), (9) és (13) bekezdése szerinti támogatás, egyéb
fenntartója a 33. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult,
b) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a fenntartó az
intézményen belül oktatott tanulók létszáma alapján az ellátott feladathoz
kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy
vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a 33. § (1), (2), (9) és (13)
bekezdése szerinti támogatás, egyéb fenntartója a 33. § (1) bekezdése szerinti
támogatásra jogosult.
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10. melléklet a 2013. évi .... törvényhez

Beruházási Alap
millió forintban

KIADÁS:

130 392,0

I. ORSZÁGGYŰLÉS
Kossuth Lajos tér rekonstrukciója (4. cím, 9. alcím)
VI. BÍRÓSÁGOK
Pest megyei bíróság épület rekonstrukció (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Igazságszolgáltatás beruházásai (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása (2. cím, 21. alcím)
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Ludovika Campus (20. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport)
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (20. cím, 2. alcím, 46. jogcímcsoport)
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (20. cím, 31. alcím, 2. jogcímcsoport)

17 390,8
4 469,1
3 390,0
500,0
1 151,0
985,0
1 470,7
332,0

Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (20. cím, 31. alcím, 3. jogcímcsoport)

1 364,0

Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (20. cím, 31. alcím, 6. jogcímcsoport)

1 495,5

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) (20. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport, 2.
jogcím)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása (20. cím,
11. alcím, 17. jogcímcsoport)
Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak
támogatása (20. cím, 24. alcím, 10. jogcímcsoport)
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések (20. cím, 24.
alcím, 11. jogcímcsoport, 3. jogcím)
Győr Aréna beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 11. jogcímcsoport, 4. jogcím)

605,5
200,0
714,0
1 549,0
4 900,0

Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei Stadion
Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 13. jogcímcsoport, 2. jogcím)
Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása (20. cím, 24. alcím, 14. jogcímcsoport)

1 793,2
12 035,0

Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 15. jogcímcsoport)

20 268,6

Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 16.
jogcímcsoport)
Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása (20. cím, 24. alcím, 17. jogcímcsoport)

3 707,0

A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 18.
jogcímcsoport)
A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez
kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása (20. cím, 24. alcím, 19. jogcímcsoport)
Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion fejlesztésének
támogatása) (20. cím, 24. alcím, 20. jogcímcsoport)
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 21. jogcímcsoport)

4 020,6

Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 22. jogcímcsoport)

1 750,0
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2 315,3

2 000,0
4 625,8
4 500,0

Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása (20. cím, 24.
alcím, 23. jogcímcsoport)
Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 24.
jogcímcsoport)
Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 25. jogcímcsoport)

606,5
2 098,0

Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 26. jogcímcsoport)

120,0

Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 27. jogcímcsoport)

120,0

Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 28. jogcímcsoport)

200,0

240,0

Tornaterem-építési program (20. cím, 24. alcím, 29. jogcímcsoport)

3 000,0

Tanuszoda-fejlesztési program (20. cím, 24. alcím, 30. jogcímcsoport)

3 000,0

MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (20. cím, 25. alcím, 15.
jogcímcsoport)
Klebelsberg kastély felújítása (20. cím, 25. alcím, 16. jogcímcsoport)

3 041,4

Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza" projektje
(20. cím, 25. alcím, 17. jogcímcsoport)
Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program" (20. cím, 25. alcím, 18.
jogcímcsoport)
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés (20. cím, 25. alcím, 19.
jogcímcsoport)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20. cím, 55. alcím, 7. jogcímcsoport)
A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 55. alcím, 8.
jogcímcsoport)
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése (20. cím,
55. alcím, 11. jogcímcsoport)
Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása (20. cím, 55. alcím, 13.
jogcímcsoport)

620,0
300,0
350,0
420,0
1 350,0
1 200,0
3 000,0
600,0

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Bölcsészet és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (7. cím, 15. alcím)

3 600,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport, 3. jogcím)

8 394,0

Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 8. jogcímcsoport)

600,0

BEVÉTEL:

130 392,0

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyes értékesítési bevételei (1. cím, 1. alcím)
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130 392,0

Az általános indokolás
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I.
A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI, AZ
ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA A 2014. ÉVBEN
1.

A kormányzat gazdaságpolitikája

A kormányváltás óta a gazdaságpolitika célja továbbra is az államadósság
csökkentése, a költségvetési hiány 3% alatt tartása, a foglalkoztatás bővítése, a
versenyképesség javítása és a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés biztosítása.
Ennek érdekében a Kormány az elmúlt 3 és fél évben jelentős strukturális
átalakításokat hajtott végre, többek között a munkaerőpiac, a nyugdíjrendszer, az
adórendszer, az oktatás és a közigazgatás területén.
Az eredmények azt mutatják, hogy a költségvetési és pénzügyi egyensúly
helyreállítására, az államadósság csökkentésére, valamint a munkaerőpiac keresleti és
kínálati alkalmazkodására, a gazdasági növekedés újraindítására irányuló törekvések
már meghozták az elvárt pozitív fordulatot.
A Kormány intézkedéseinek hatására a költségvetési hiány és a GDP-arányos
államadósság érdemben csökkent az elmúlt 3 és fél évben. A Kormány költségvetési
hiányt visszaszorító erőfeszítéseinek eredményeképp az államháztartás GDP-arányos
egyenlege európai összehasonlításban is kedvezően alakult az elmúlt években. Az elért
eredmények jelentőségét bizonyítja, hogy Magyarország 2013 júniusában kikerült a
2004 óta fennálló túlzott deficit eljárás alól.
A Kormány és az Országgyűlés eddigi intézkedései, valamint a magyar gazdaság
növekvő teljesítménye együttesen lehetővé teszi, hogy az államháztartás uniós
módszertan szerinti hiánya a következő években is tartósan 3% alatt maradjon. A
Kormány fenntartható költségvetési pályát biztosító gazdaságpolitikáját a pénzügyi
piacok is elismerik. Ennek kézzelfogható jele, hogy az államadósság finanszírozási
költsége számottevően csökkent, és az állampapírhozamok is rekord alacsony szintre
süllyedtek az elmúlt időszakban, új történelmi minimumhozamok alakultak ki az
állampapírok piacán. Egy sikeres gazdasághoz nem csak az állam adósságának
leépítésére van szükség, hanem a magánszektor adósságát is egészséges szintre kell
csökkenteni. Ennek érdekében megkezdődött a magánszektor jelentős mértékűre
duzzadt adósságának leépítése. Elmondható, hogy a lakossági megtakarítások
emelkednek, a fizetési mérleg egyenlege pedig tartósan pozitív tartományba került,
azaz több árut és szolgáltatást exportálunk, mint amennyit behozunk az országba.
Ennek köszönhetően a korábbi időszakokkal ellentétben a pénz nem ki-, hanem
beáramlik az országba, ezzel is gazdagítva az itthon működő vállalkozásokat, a
gazdaság teljesítményét.
A fegyelmezett fiskális politika, a külső egyensúly jelentős javulása, az állam és
háztartások eladósodottságának mérséklődése mind hozzájárult ahhoz, hogy a magyar
gazdaság immár fenntartható növekedési pályára állt, és az ország sérülékenysége
folyamatosan csökkenjen.
A legfrissebb makrogazdasági adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar gazdaságban
bekövetkezett a növekedési fordulat. 2013-ban beindult a gazdasági növekedés, az év
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egészére 0,9%-os GDP-növekedés valószínűsíthető. A növekedést nagymértékben
támogatja, hogy a kormányzati intézkedések következtében a lakosság rendelkezésre
álló jövedelme emelkedik, ami élénkíti a fogyasztást. A lakosság keresletnövekedését
segíti a rezsicsökkentés, a devizahitelesek terheinek csökkentése, a reálbérek és a
reáljövedelmek emelkedése, továbbá a foglalkoztatás fokozatos növekedése. E
kedvező hatások az év hátralevő részében tovább erősödhetnek, támogatva ezzel a
háztartások fogyasztásának bővülését.
A fogyasztási kereslet fellendülése mellett a beruházások is növekedésnek indultak
2013-ban, mely elsősorban az infrastrukturális projektek kivitelezésének köszönhető.
Az év második felétől ugyanakkor az MNB hitelprogramjának beindulása, illetve a
külső kereslet kedvező alakulása is hozzájárulhat a vállalati beruházási aktivitás
élénküléséhez.
A külpiaci kereslet élénkülése, ezzel párhuzamosan pedig a feldolgozóipari termelés és
kivitel fokozódása várható az év második felében. Ebben jelentős szerepet játszik a
járműgyártás folyamatosan bővülő kibocsátása. Az év egészében a nettó export is
pozitívan járulhat hozzá a gazdasági növekedéshez, így 2013-ban a GDP minden
felhasználási komponense növekedést mutathat.
A Munkahelyvédelmi Akcióterv, a közfoglalkoztatási programok kiterjesztésének
eredményeképpen pozitív tendencia figyelhető meg a munkaerőpiacon is: a
foglalkoztatottak és az aktívak száma jelentősen meghaladja a válság előtti szintet.
Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is folyamatosan csökken, közel négy
éves mélypontjára süllyedt. A kedvező folyamathoz hozzájárult továbbá a
munkavállalást ösztönző eszközrendszer átalakítása.
2014-től kezdve az idei évben beindult kedvező folyamatok tovább erősödhetnek, és a
gazdasági növekedés szerkezete egyre kiegyensúlyozottabbá válik. Az év egészében
2%-os GDP-növekedés prognosztizálható.
A pedagógusbér-emelés, a rezsicsökkentés, a foglalkoztatottság bővülése, ezáltal pedig
a reáljövedelmek emelkedése következtében a háztartások fogyasztási kiadása
várhatóan 1,9%-kal növekszik jövőre. A belső kereslet így 2014-ben egyre nagyobb
mértékben járul hozzá a gazdaság növekedéséhez. A közösségi fogyasztás az idei
évhez képest változatlan marad. Az alacsony kamatkörnyezet, a kedvezményes
vállalati hitelek és az uniós források hatékonyabb felhasználása következtében a
beruházási aktivitás tovább élénkülhet: a nemzetgazdasági bruttó állóeszközfelhalmozás 5,9%-os növekedése prognosztizálható a 2014. évre.
Az európai konjunktúrával párhuzamosan a külső kereslet, azaz az export erőteljes
növekedése várható. Ehhez jelentős mértékben hozzájárul az is, hogy a kibővült
autóipari kapacitások lehetővé teszik a termelés dinamikus bővülését. Ugyanakkor a
belföldi felhasználás élénkülésének eredményeként 2014-ben az import valamivel
nagyobb mértékben bővülhet, mint az export, így a korábbi évektől eltérően a nettó
export hozzájárulása a GDP-hez várhatóan visszafogottabb lesz.
A kiegyensúlyozott növekedést a fogyasztói árak mérsékelt emelkedése, az inflációs
ráta alacsony volta is támogatja az elkövetkező időszakban. A munkerőpiacot érintő
kormányzati intézkedések mellett jövőre a kedvező gazdasági környezet is hozzájárul
a versenyszféra foglalkoztatottságának bővüléséhez.
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2.

Az államháztartás céljai és keretei
2.1.

Általános szempontok

Az Alaptörvénnyel és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló sarkalatos
törvénnyel összhangban a költségvetési politikának kiemelt prioritása az előző
időszakból örökölt államháztartási hiány és ezzel együtt a magas államadósság
csökkentése. A Kormány elsődleges törekvése, hogy mindezek biztosításával
Magyarország gazdasági fejlettsége, illetve foglakoztatási rátája folyamatosan
növekedjen.
Az elmúlt években a kormányzat sikeres pénzügyi és költségvetési stabilizációt hajtott
végre olyan nemzetközi és európai gazdasági és pénzügyi körülmények közepette,
amelyeket az euróövezeti adósságválság kiéleződése és fokozatos, lassan elnyúló
lecsillapodása jellemzett. Magyarország azon kevés európai ország közé tartozik, mely
csökkenteni tudja államadósságát.
A Kormány továbbra is elkötelezett a GDP-arányosan 3% alatti költségvetési hiány,
valamint az államadósság tartósan csökkenő pályájának biztosítása mellett a gazdasági
növekedés ezen keretek közti feltételeinek elérésében. Ezzel összhangban – a
bevételek alacsonyabb infláció miatti visszafogottabb növekedésével összefüggésben –
felülvizsgálta a Konvergencia programban szereplő hiánypályáját, és a 2014. évre
vonatkozóan a GDP arányában 2,9%-ra módosította az európai uniós módszertan
szerinti hiánycélját. Az előre nem várt kockázatok kivédése érdekében az
Országvédelmi Alap előirányzata ismételten, jelentős összeggel megképezésre kerül.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat az Országgyűlés és a Kormány eddigi
döntéseit, a Széll Kálmán Terv eredményeit, az egykulcsos családi adórendszer
bevezetésének hatásait, a Munkahelyvédelmi Akcióterv intézkedéseit, a
Népesedéspolitikai program célkitűzéseit, valamint az állami feladatellátás
átalakításának eredményeit egyaránt alapul veszi.
Emellett a törvényjavaslat a következő főbb szempontokra épül:
-

a Népesedéspolitikai program kapcsán egyrészt a családtámogatások
rugalmasabbá tételével összefüggésben többletforrásokat tartalmaz a költségvetés,
másrészt a családi adókedvezmény igénybevételének kiterjesztésével számottevő
járulékbevétel-csökkenéssel is számol a tervezet. Tartalmazza továbbá a diákhiteltartozások részleges elengedésének pénzügyi hatásait is;

-

a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások továbbra is megőrzik reálértéküket, a
várható infláció mértékével emelkednek, a nyugdíjkiadások emellett figyelembe
veszik a létszámváltozásból fakadó többleteket is;

-

a közoktatásban a köznevelési törvényben elfogadott szempontok alapján és
módon illetményalap-növelésre kerül sor 2014-ben;

-

a közfoglalkoztatás terén a Start-munkaprogram lehetőségei bővülnek, az előző
évhez képest többletforrás kerül biztosításra a költségvetésben a foglalkoztatás
növelése érdekében, mindezek mellett új programok is indulnak;

-

a Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében bevezetett foglalkoztatást segítő
kedvezmények továbbra is biztosítottak maradnak;
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-

az egészségügy területén a gyógyító-megelőző ellátásnál több mint 50 milliárd
forintos többletforrás áll rendelkezésre a 2013. évhez képest;

-

az uniós források maximális felhasználását segítik egyrészt a 2014-2020
programidőszakban rendelkezésre álló új pénzeszközök, valamint az előző
programidőszak által biztosított források, részben az önerő biztosításán keresztül;

-

a kamatkiadások csökkennek az előző évhez képest, amely elsősorban a piaci
hozamcsökkenés következménye;

-

a lakásépítési támogatások növekednek az Otthonteremtési program bővülésével
és az árfolyamgát iránti érdeklődés növekedésével egyidejűleg;

-

végezetül a költségvetés – a hiány tartását biztosító garanciális elemként –
100,0 milliárd forintos extra tartalékot (Országvédelmi Alapot) tartalmaz.

A 2014. évi költségvetés-politika legfontosabb célja az új Népesedéspolitikai program
végrehajtása, és a családi adózás kiterjesztése, a foglakoztatás élénkítése, valamint a
közszolgáltatások minőségének javítása. Mindezek biztosítására az alábbi fő
területeket kezeli hangsúlyosan a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat.
2.2.

A Kormány által prioritásként kezelt főbb területek
2.2.1.

A foglalkoztatás élénkítése, közfoglalkoztatás

A Kormány a közfoglalkoztatás rendszerének kiterjesztésével megteremtette a
lehetőséget az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak számára. A 2014. évnek az
elmúlt évekhez hasonlóan kiemelt pontja a Start-munkaprogram folytatása. A 2014.
évi célkitűzés, hogy e program keretében mintegy 250-300 ezer ember elhelyezkedjen
a munka világában. A program gyökerei már 2010-ben megfogalmazásra kerültek: a
munkába való visszavezetés eszközeinek kialakítása, a közfoglalkoztatás révén széles
tömegek megmozgatása, mely által javul a hátrányos helyzetű csoportok
foglalkoztatottsága. A közfoglalkoztatási programmal a munkaerőpiacon hátrányban
lévők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők, valamint a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását és foglalkoztathatóságát
kívánja növelni a Kormány. További cél, hogy a segély és a munkaerő-piaci
minimálbér között megállapított bérezési rendszerrel fokozza az álláskeresési
aktivitást. A program átfogó célja, hogy elősegítse a versenyszférába, az elsődleges
munkaerőpiacra történő visszatérést.
A Start-munkaprogram finanszírozása 2014-ben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból
valósul meg. A 2014. évi költségvetés tervezetében az Alap költségvetésében a Startmunkaprogramra közel 184 milliárd forint áll rendelkezésre. Országos és kistérségi
mintaprogramok indulhatnak újra, mindemellett az önkormányzati közfoglalkoztatási
programok és a szociális földprogramok finanszírozására továbbra is lehetőség nyílik.
A kistérségi Startmunka mintaprogramok megvalósításánál – az előző két év után –
már szükségessé válik a szociális szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló
gazdálkodása kialakításának elősegítése.
A Kormány szándéka, hogy a foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is
biztosíthatóvá váljon az álláskeresők munkához, jövedelemhez juttatása. Így téli
közfoglalkoztatási program kerül kialakításra 2013. november 1. és 2014. április 30.
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között, valamint 2014. év végén. Ezt szolgálja a 2014. évben az előző évi előirányzatot
30,0 milliárd forinttal meghaladó forrás.
2.2.2.

Népesedéspolitikai program elemei

A Kormány kiemelt célkitűzései közé tartozik a családok támogatása és a
gyermekvállalás elősegítése. A 2010-ben végrehajtott családbarát fordulat éreztette
hatását a népesedési adatokban: a két éven át tartó drasztikus visszaesés után 2011
második felében, valamint a 2012. év egészében már 2,6%-kal növekedett az
élveszületések száma, és ezzel párhuzamosan több házasságkötésre került sor.1
Az intézkedéssorozat folytatása szükséges, mert ha a jelenleg még gyermekvállalási
korban lévő, 1973-77 között született, azaz jelenleg 35-40 éves nagy létszámú
korosztály körében nem emelkedik a gyermekvállalási hajlandóság, az őket követő
alacsonyabb létszámú generáció már nehezen lesz képes fordítani a termékenységi
trendeken.
A tervezett intézkedések célja, hogy Magyarországon egy olyan támogatási rendszer
alakuljon ki, amely igazodik a különféle családi típusok és élethelyzetek által jelentett
eltérő életpályákhoz, ezzel is szolgálva a tervezett gyermekek megszületését. A
családtámogatási ellátások átalakítása abba az irányba hat, hogy az állami
támogatások, szolgáltatások rugalmasabban támogassák a gyermekvállalást tervező
családokat.
Egyik jelentős, családokat segítő intézkedés jövőre, hogy a személyi jövedelemadóból
az adóalaphiány miatt nem érvényesített családi kedvezményt a magánszemélyek a
családi adózás kiterjesztése révén a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a
10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik.
2014-től új elemként jelennek meg továbbá a diákhitel-tartozások részleges
elengedésével kapcsolatos kiadások, melyre 4,0 milliárd forintot irányoz elő a jövő évi
költségvetés. A hiteltartozás elengedésének célja, hogy szüléskor csökkentse az
édesanyákat (a gyermek gondviselőit) terhelő, még hátralévő Diákhitel 2 tartozás
nagyságát. Az anyák támogatása mellett hasonló, a Diákhitel 2-re vonatkozó
hitelleírási rendszer kerülne bevezetésre a Magyarországon a gyermekkel együtt élő
apák esetén is. A Diákhitel 1 esetében pedig fix összegű hitel-jóváírás érvényesül.
2.2.3.

Devizahitelesek megsegítése

A Kormány 2010-ben történt hivatalba lépése óta kiemelten kezeli a devizahitelesek
ügyét. Az előző kormányok alatt a lakosság súlyosan eladósodott, a devizahitelezésből
származó terhek sok százezer ember mindennapi életét lehetetlenítette el, a terhek
egyre súlyosabb problémákat okoznak. A Kormány ezért arra törekszik, hogy
kivezesse a lakosságot az adósságcsapdából. A cél érdekében meghozott számos
intézkedés eredményeképpen jelentősen mérséklődött a hitelállomány. Ugyanakkor
2013. június végén továbbra is 2061,0 milliárd forint lakáscélú és 1968,0 milliárd
forint szabad felhasználású (elsősorban lakásfelújítási vagy bővítési célra felhasznált),
tehát összesen 4029,0 milliárd forint összegű, jelzálogfedezet mellett nyújtott,
devizaalapú, jellemzően svájci frankhoz kötött hitel (a továbbiakban: devizaalapú
1

Forrás: KSH http://www.ksh.hu/stadat_tablak_temastruktura

174

hitel) maradt2. A Kormány számára a prioritást az e hitelekből eredő, a lakosságra
nehezedő terhek jelentős és tartós csökkentése jelenti. A devizaalapú hitelek az általuk
kiváltott súlyos társadalmi és morális problémákon túl, tisztán gazdasági szempontból
több oldalról is lassítják a növekedési fordulat felgyorsulását:
-

egyrészről a magasabb árfolyam miatt a hitelfelvevő lakosság terhei jelentősen
megemelkedtek, ami miatt jelentősen csökkent a fogyasztás;

-

másrészről, annak ellenére, hogy a bankok a teljes árfolyamkockázatot az
ügyfelekre hárították, a törlesztőrészletek emelkedése miatt fizetésképtelen
hitelfelvevők esetében az árfolyamkockázat a pénzintézetek részére
hitelkockázattá vált. Ez a folyamat lassítja a banki hitelezési aktivitás
helyreállását, így visszafogja a gazdasági növekedést, sőt a pénzügyi stabilitást is
veszélyezteti.

A költségvetés tartalmazza az eddigi devizahiteleseket segítő programok költségvetési
fedezetét.
2.2.4.

Köznevelés, pedagógus-életpályamodell

Az Országgyűlés még 2013-ban vállalt garanciát a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény módosításával a pedagógusok új illetmény-előmeneteli
rendszerének – a pedagógus-életpálya – teljes körű, ütemezett bevezetésére. Ennek
értelmében első lépésként 2013 szeptemberében a várható teljes keresetnövekedés
kiadásainak 60%-át, majd 2017 szeptemberéig bezárólag, a tanév indításakor, évente
további 10-10%-át biztosítja a költségvetés a pedagógustársadalom anyagi
megbecsülésének érdekében.
2014 az életpálya bevezetésének első teljes éve. A fenti jogszabályi kötelezettségekkel
összhangban a tervezet mintegy 160 ezer pedagógus számára, összesen 153,4 milliárd
forint többletkiadást javasol a köznevelés ágazatába – az állami, önkormányzati és más
intézményfenntartók támogatási előirányzataiba – beépíteni, figyelemmel a
2014/2015. tanév indításától tovább növelt bérek jövő évi kifizetésének forrására is.
Az új köznevelési rendszer végrehajtása érdekében 2013 októberétől alapvető változás
történik a nem állami/nem önkormányzati feladatellátás finanszírozása területén. Az
állami/önkormányzati intézményrendszerrel valóban azonos pénzügyi feltételek
megteremtése érdekében a korábbi – sok vitát kiváltó – pénzellátási gyakorlatot
átlagbéralapú finanszírozás váltja fel, amit az egyházak és a nemzetiségi
önkormányzatok számára további működési támogatás egészít ki. A javaslat
tartalmazza a 2014. évre – az egyes támogatási formák szerint – a jogosultakat
megillető fajlagos értékeket, azok felhasználásának és elszámolásának szabályait. Az
új megoldás szerves részét képezi a hitoktatás sajátos támogatása is, ami az oktatók
bérére és a tankönyvekkel kapcsolatos kiadásokhoz való hozzájárulásra terjed ki.
2.2.5.

Kultúra

A Kormány kiemelten kezeli a kultúra támogatását, melyre a központi költségvetésben
biztosított támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében
2

Léteznek még ezenkívül devizaalapú áru-, gépkocsi-, és fedezetlen személyi kölcsönök is.
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állnak rendelkezésre. A minisztérium intézményfenntartóként és támogatóként is
törekszik a kultúrához való minél szélesebb körű hozzáférés biztosítására. Saját
intézményei mellett jelentős támogatást nyújt számos előadó-művészeti és egyéb
kulturális feladatot ellátó szervezet számára. A Kormány – 2013. évi döntéseinek
megfelelően – 2014-ben kiemelten támogatja a Budapesti Tavaszi és Őszi Fesztivál
megrendezését, valamint hozzájárul a Budapest Music Center és a Robert Capa
Kortárs Fotográfiai Központ működéséhez is. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma
kulturális ágazata mellett jelentős forrást biztosít a Magyar Művészeti Akadémia
támogatására, a Nemzeti Kulturális Alap törvényben meghatározott feladatainak
ellátására, valamint a Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül a filmgyártással
összefüggő tevékenységek támogatására.
Mindezek mellett a központi költségvetés hozzájárul az önkormányzatok könyvtári,
közművelődési és múzeumi feladatainak ellátásához is, továbbá támogatja az előadóművészeti törvény alapján az önkormányzati fenntartású vagy önkormányzattal
közszolgáltatási szerződést kötött előadó-művészeti szervezeteket (színházak,
táncegyüttesek, zenekarok).
2.2.6.

Sport támogatása

A Kormány – gazdaságpolitikájának megfelelően – kiemelt ágazatként tekint az
ifjúság és a sport támogatására. A központi költségvetésben biztosított sportcélú
támogatások döntően az Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetésében kerülnek
biztosításra.
A Kormány a 2014. évben is elkötelezett a sportlétesítmények rekonstrukciója mellett.
Ennek köszönhetően egyrészt a már megindult létesítményfejlesztések folytatódnak,
így többek között a Nemzeti Olimpiai Központ, a Tüskecsarnok és uszoda, a
Debreceni Nagyerdei Stadion és a Ferencvárosi Stadion ütemtervnek megfelelő
fejlesztése valósul meg, másrészt új beruházások indulnak. Ez utóbbiak körébe
tartoznak a 2017. évi Nyári Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz, a 2021. évi Úszó-,
Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnoksághoz és a 16 kiemelt sportág
eredményes működéséhez szükséges létesítményberuházások. Állami támogatásban
részesülnek a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló
létesítményfejlesztések, a kiemelt diósgyőri, a székesfehérvári és a szombathelyi
stadionberuházások, valamint néhány, a látvány-csapatsportágakhoz kötődő társasági
adó-szabályokon keresztül megvalósuló sportlétesítmény-fejlesztéshez is segítséget
nyújt az állam. 2014-ben a Kormány tornaterem-építési és tanuszoda-fejlesztési
programot is indít.
A költségvetés a 2014. évben mindezekre mintegy 82 milliárd forint támogatást
biztosít.
A Kormány emellett fontosnak tartja mind a sporteseményekre való felkészülés és az
eredményes szereplés támogatását, mind pedig ezek méltó elismerését a sportolók és
az edzők körében egyaránt. Ennek érdekében bevezette a kiemelt edzői státuszt és a
Magyar Sportcsillagok Ösztöndíjat. Az egyes kimagasló sporteredmények állami
jutalmáról szóló kormányrendelet alapján pedig az arra érdemes sportolók, edzők és
sportszakemberek állami jutalomhoz és eredményességi támogatáshoz juthatnak.
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A központi költségvetés hozzájárul továbbá az utánpótlás-nevelési, a diáksport
(kiemelten a mindennapos testnevelés), a szabadidősport és a fogyatékkal élők
sportjának támogatásához is.
Magyarország Kormánya 2014-ben is elkötelezetten támogatja a 16 kiemelt sportág
(asztalitenisz, atlétika, birkózás, evezés, dzsúdó, kajak-kenu, kerékpár, korcsolya,
ökölvívás, öttusa, röplabda, sportlövészet, tenisz, torna, úszás, vívás) sportágfejlesztési
koncepcióján keresztül megvalósuló terveket, melyek eredményességéhez a központi
költségvetésből biztosít forrást. A sportágfejlesztési programok megvalósítása szintén
hozzájárul a versenysport, az utánpótlás-nevelés, a műhelytámogatás és ezek révén
Magyarország sportbeli eredményességének fenntartásához, növeléséhez.
Az ágazat kapcsán kiemelendő még a látvány-csapatsportok támogatásának
társaságiadó-szabályokon keresztül történő ösztönzése, mely a továbbiakban is
megmarad.
2.2.7. A Beruházási Alap
A Kormány kiemelt prioritásként kezeli 2014-ben is (akárcsak tette azt 2013-ban)
olyan beruházások megvalósítását, amelyek által gyarapodik a nemzeti vagyon,
gazdagodnak az ország kulturális javai, javulnak a művelődéssel és sportolással
kapcsolatos lehetőségek, hatékonyabbá tehető a közfeladatok ellátása, ezáltal az
állampolgárok számára könnyebben elérhetővé válnak egyes közszolgáltatások.
Fontos azonban, hogy ezeknek az egyszeri, jelentős kiadást eredményező
beruházásoknak a fedezete a költségvetés szokásos, jellemzően adó- vagy adójellegű
bevételeitől elkülönült egyszeri, az állami vagyon értékesítéséhez kapcsolódó bevétel
legyen. Másként megfogalmazva: az állami vagyon által megtermelt bevételt nem
kívánja a Kormány intézmények működésére fordítani, hanem abból új értéket, új
vagyonelemeket kíván teremteni.
2014-ben döntően a frekvencia-használati jog értékesítéséből származó bevétel
tekinthető ilyen bevételnek, amely tehát e „Beruházási Alapban” ellensúlyozza az
egyedi beruházások kiadásait.
Az alábbi táblázat ezen – a törvényjavaslatban megjelenő – beruházásokat és a vele
szembeállított bevételeket tartalmazza:
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Beruházási Alap
millió forintban

KIADÁS:
I. ORSZÁGGYŰLÉS
Kossuth Lajos tér rekonstrukciója (4. cím, 9. alcím)
VI. BÍRÓSÁGOK
Pest Megyei Bíróság épület rekonstrukció (3. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport)
Igazságszolgáltatás beruházásai (3. cím, 1. alcím, 2. jogcímcsoport)
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása (2.
cím, 21. alcím)
X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
Ludovika Campus (20. cím, 2. alcím, 41. jogcímcsoport)
Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése (20. cím, 2. alcím, 46.
jogcímcsoport)
XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése (20. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport)
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások (20. cím, 31. alcím,
2. jogcímcsoport)
Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés (20. cím, 31.
alcím, 3. jogcímcsoport)
Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása (20. cím, 31. alcím, 6. jogcímcsoport)
XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) (20. cím, 1. alcím, 4.
jogcímcsoport, 2. jogcím)
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak
restaurálása (20. cím, 11. alcím, 17. jogcímcsoport)
Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő
feladatainak támogatása (20. cím, 24. alcím, 10. jogcímcsoport)
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó
fejlesztések (20. cím, 24. alcím, 11. jogcímcsoport, 3. jogcím)
Győr Aréna beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 11. jogcímcsoport, 4.
jogcím)
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a
Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása (20. cím, 24.
alcím, 13. jogcímcsoport, 2. jogcím)
Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása (20. cím, 24. alcím, 14.
jogcímcsoport)
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 15.
jogcímcsoport)
Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása (20. cím, 24.
alcím, 16. jogcímcsoport)
Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása (20. cím, 24. alcím, 17.
jogcímcsoport)
A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása (20. cím, 24.
alcím, 18. jogcímcsoport)
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130 392,0
17 390,8
4 469,1
3 390,0
500,0
1 151,0
985,0
1 470,7
332,0
1 364,0
1 495,5
605,5
200,0
714,0
1 549,0
4 900,0
1 793,2
12 035,0
20 268,6
3 707,0
2 315,3
4 020,6

A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása (20. cím,
24. alcím, 19. jogcímcsoport)
Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás
Stadion fejlesztésének támogatása) (20. cím, 24. alcím, 20. jogcímcsoport)
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím,
21. jogcímcsoport)
Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 22.
jogcímcsoport)
Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása
(20. cím, 24. alcím, 23. jogcímcsoport)
Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása (20. cím,
24. alcím, 24. jogcímcsoport)
Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása (20. cím, 24. alcím, 25.
jogcímcsoport)
Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím,
26. jogcímcsoport)
Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 27.
jogcímcsoport)
Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása (20. cím, 24. alcím, 28.
jogcímcsoport)
Tornaterem-építési program (20. cím, 24. alcím, 29. jogcímcsoport)

2 000,0
4 625,8
4 500,0
1 750,0
606,5
2 098,0
240,0
120,0
120,0
200,0
3 000,0

Tanuszoda-fejlesztési program (20. cím, 24. alcím, 30. jogcímcsoport)

3 000,0

MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása (20. cím, 25.
alcím, 15. jogcímcsoport)

3 041,4

Klebelsberg kastély felújítása (20. cím, 25. alcím, 16. jogcímcsoport)

620,0

Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok
Háza" projektje (20. cím, 25. alcím, 17. jogcímcsoport)

300,0

Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program" (20. cím,
25. alcím, 18. jogcímcsoport)
Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés (20. cím, 25.
alcím, 19. jogcímcsoport)
Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások (20. cím, 55. alcím, 7.
jogcímcsoport)
A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása (20. cím, 55.
alcím, 8. jogcímcsoport)
A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztése (20. cím, 55. alcím, 11. jogcímcsoport)
Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása (20.
cím, 55. alcím, 13. jogcímcsoport)
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
MTA Bölcsészet- és Társadalomtudományok Kutatóháza létrehozása (7. cím,
15. alcím)
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
Ferencvárosi labdarúgó stadion fejlesztése (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport,
3. jogcím)
Nemzeti Lovarda fejlesztésével kapcsolatos kiadások (2. cím, 1. alcím, 8.
jogcímcsoport)
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350,0
420,0
1 350,0
1 200,0
3 000,0
600,0

3 600,0

8 394,0
600,0

BEVÉTEL:
XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek egyes értékesítési bevételei (1. cím,
1. alcím)

3.

130 392,0

130 392,0

Adó- és járulékpolitikai célkitűzések

Az elmúlt években végrehajtott adószerkezeti átalakítások lezárultak. 2014-ben csak
kisebb adóintézkedésekkel kell számolni, melyek a munkát terhelő adók további
csökkentésére, a vállalkozói környezet javítására, valamint a gazdaság fehérítésére
irányulnak.
A költségvetési hatásokat illetően a legjelentősebb változások az alábbiak:
A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány
lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett
kedvezményt az egyéni egészségbiztosítási járulékból és a nyugdíjjárulékból
érvényesítsék. A személyi jövedelemadóból az adóalaphiány miatt nem érvényesített
családi kedvezményt a magánszemélyek a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból
és a 10%-os nyugdíjjárulékból családi járulékkedvezményként érvényesíthetik. A
javaslat közvetlenül a személyi jövedelemadó bevételeket nem érinti, hanem a
személyi jövedelemadóból adóalaphiány miatt érvényesíteni nem tudott kedvezményt
csökkenti.
Az általános forgalmi adó esetében az egyes mezőgazdasági termékekre alkalmazott
fordított adózás eredetileg 2014. június 30-án lejáró rendelkezései 2018. december
31-ig meghosszabbításra kerülnek. A tárgyévi bevételeket jelentősen befolyásolják az
on-line pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi bekötésének, továbbá - a már
korábbi években hozott - a gazdaság fehéredését célzó egyéb intézkedések hatásai.
4.

Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai

Magyarország uniós csatlakozását követő első, teljes hétéves programozási időszak
2013-ban zárul, azonban az n+2 szabály értelmében a kötelezettségvállalási keretelőirányzatokat 2015 végéig kell kifizetni. A 2012. és 2013. évi kötelezettségvállalási
keretekre meghirdetett pályázatok, megkötött támogatási szerződések sikere jelentősen
befolyásolja a 2014. évi kifizetéseket. Az elmúlt évek kormányzati döntései az uniós
források mind hatékonyabb, és mind gyorsabb felhasználását támogatták úgy, hogy az
egyszerűsítés kritériuma mellett az ágazati célkitűzések növekvő hangsúlyt kaptak,
például az operatív programok módosításában.
A kifizetések gyorsítása a 2014. évi költségvetésben egyértelműen nyomon követhető,
a jelenleg futó programok mellett pedig már az új programozási periódus 2014. évben
megnyíló forrásai is lehetőséget kínálnak az új célkitűzések támogatására. A
támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva – alapvetően befolyásolja
a makrogazdasági paraméterek teljesülését, így a költségvetés végrehajtását.
A Kormány döntésével túlléphető (ún. felülről nyitott) uniós előirányzatok továbbra is
garantálják, hogy ne legyen se pénzügyi, se szabályozási akadálya az uniós források
felhasználásának, az uniós forrásokhoz kötelezően biztosítandó államháztartási
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(központi költségvetési) finanszírozás összege pedig biztosított az egyes fejezetek
költségvetésében.
A 2007-2013 közötti időszak támogatásainak felhasználási adatai közül kiemelendők –
átfogó fejlesztéspolitikai jellegük, és a rendelkezésre álló európai uniós forrás
nagyságrendje miatt – a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásait magában
foglaló Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (a továbbiakban: NSRK), valamint az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) forrásainak
felhasználását meghatározó Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a
továbbiakban: ÚMVP) támogatásai. A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is több
jogcímen érkezik jelentős összegű támogatás Magyarországra, melyek a
költségvetésben nem kerülnek elszámolásra, felhasználásukra azon kívül kerül sor.
A 2014-2020-as programidőszak forrásainak felhasználási keretei a 2007-2013-as
időszakhoz képest jóval szigorúbbak, és a fejlesztési területek az EU 2020
Stratégiához igazodnak. A feltételek megszegése az eddigiekhez képest jóval nagyobb
mértékű, szélesebb körű és automatikus költségvetési szankciókat von maga után. A
tervezhető – kisebb függő tételek miatt még nem végleges – teljes európai uniós keret
6477,6 milliárd forint. A kevésbé fejlett régiókra 4455,1 milliárd forint, a KözépMagyarország régióra 137,7 milliárd forint európai uniós kohéziós forrás jut, míg a
Kohéziós Alap országosan felhasználható kerete 1778,1 milliárd forint. Az Európai
Területi Együttműködés kerete 106,8 milliárd forint. Az uniós kereteket egészíti ki a
kedvezményezettek főszabály szerint 15%-os (a Közép- Magyarország Régióban 50%os) önereje. A vidékfejlesztési (EMVA) és a halászati programok (ETHA) európai
uniós forrásairól az Európai Bizottság még nem közölt hivatalos adatokat.
A költségvetésen kívüli támogatások között összegükben az – Európai Mezőgazdasági
Garancia Alapból finanszírozott – terület alapú támogatások dominálnak, melynek a
2014. évre tervezett összege meghaladja a 380,0 milliárd forintot. Az EU Közös
Agrárpolitikájának végrehajtását szolgáló másik közvetlen támogatási jogcím, az ún.
agrárpiaci támogatások (belpiaci-, külpiaci-, export- és intervenciós támogatások),
melyből a belpiaci támogatások egy részéhez (pl. Igyál tejet program, Iskolagyümölcs
program, Méhészeti Nemzeti Program stb.) kötelezően kapcsolódik nemzeti
kiegészítés. Az agrárpiaci támogatási jogcímen 18,3 milliárd forint kifizetéssel számol
a költségvetés.
Szintén nem jelennek meg a központi költségvetésben a közvetlenül az Európai
Bizottságtól pályázható egyéb támogatások, melyek közül kiemelendőek a kutatásfejlesztési, valamint a különböző oktatási programok keretében megpályázható
források.
Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget a saját források
rendszeréről szóló tanácsi határozat szabályozza. 2014. január 1-jétől új saját forrás
határozatot kell alkalmazni, de a jogszabály hatályba lépése – várhatóan 2016-ban – a
tagállami ratifikációk után történik meg. Az átmeneti időszakra a jelenleg hatályos
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat vonatkozó előírásait kell alkalmazni, az új
határozat hatálybalépését követően a 2014-2015. évben teljesített befizetések az új
szabályok figyelembevételével közösségi szinten utólagosan korrigálásra kerülnek. Az
Unió költségvetésének teljesítendő nemzeti hozzájárulások összegét a tervezési
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időszakban elsősorban a közösségi költségvetés várható kiadási főösszege, illetve a
forint euróhoz viszonyított árfolyama határozza meg.
II.
A KÖZPONTI KORMÁNYZAT 2014. ÉVI ELŐIRÁNYZATAI
A.
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAI
1.

Központi bevételi előirányzatok
1.1.

Gazdálkodó szervek befizetései

Társasági adó címén a 2014. évre tervezett költségvetési bevétel 358,8 milliárd forint,
mely meghaladja a 2013. évi előirányzott összeget.
A bevétel növekedésében jelentős szerepe van a bázisévi előirányzat várható
magasabb teljesülésének, aminek elsődleges oka, hogy a társasági adónál a kisvállalati
adózással jobban járó vállalkozások a 2013. évi költségvetésben tervezettnél lassabb
ütemben térnek át az új adózási formára. Ezt a pozitív hatást mérsékli az energiaellátók
rezsicsökkentés miatti árbevétel-kiesése, illetve kisebb mértékben a 2014-től hatályos
szabályozásváltozások.
A központi költségvetés hitelintézeti járadékból tervezett 2014. évi bevétele
22,6 milliárd forint.
Cégautóadóból a központi költségvetés 2014. évi várható bevétele 34,5 milliárd
forint. A tervezett bevétel 2013. évi előirányzathoz viszonyított csökkenésének
hátterében a cégautó-állomány átrendeződése áll.
Az energiaellátók jövedelemadójából a központi költségvetésbe fizetendő tervezett
2014. évi bevétel 61,1 milliárd forint. A 2013. évi előirányzathoz viszonyított
bevételcsökkenés hátterében a rezsicsökkentés áll, de szerepet játszanak az érintett kör
terheinek csökkentését célzó 2013-as évközi jogszabályváltozások is.
Egyszerűsített vállalkozói adó címén a tervezett 2014. évi költségvetési bevétel
67,0 milliárd forint. A tervezett bevétel a 2013. évi előirányzathoz viszonyított
csökkenésének hátterében az áll, hogy 2014-ben várhatóan tovább emelkedik az eva
helyett a kisadózók tételes adóját választó egyéni és társas vállalkozások száma.
Energiaadóból a központi költségvetés tervezett bevétele a 2014. évre 17,3 milliárd
forint, a GDP mintegy 0,06%-a.
A környezetterhelési díj 2014. évi tervezett bevétele 7,5 milliárd forint. A fizetési
kötelezettség a levegő, a felszíni vizek és a talaj terhelésével összefüggésben
keletkezik. A környezetterhelési díjból származó bevételek alakulását a
környezetvédelmi fejlesztések is befolyásolják.
A bányajáradék 2014. évi költségvetési bevétele 65,0 milliárd forint. A bányajáradék
döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek utáni
befizetések jelentik. Ezen adónem bevételének mértékét az árfolyam, valamint a kőolaj
és a földgáz világpiaci árának változása határozza meg, és befolyásolja a Kormány
rezsicsökkentési politikájának végrehajtását szolgáló jogszabályváltozás.
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Játékadóból a központi költségvetésnek 2014-ben várhatóan 33,0 milliárd forint
bevétele keletkezik, mely 14,0 milliárd forinttal elmarad a 2013. évi előirányzattól. Az
elmaradás hátterében az online szerencsejátékot üzemeltető vállalkozások piacon való
megjelenésének késése, illetve a 2012. év végén bekövetkezett piaci átrendeződés – a
pénznyerő automaták kaszinón kívüli üzemeltetésének tiltása – áll.
Az egyéb befizetések mérlegsoron a 2014. évre 21,3 milliárd forint bevétel
prognosztizálható. Ezen a mérlegsoron jelennek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
által kivetett bírság- és pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó és
kivezetésre került adónemek bevételei.
Az egyéb központosított bevételek 2014. évre tervezett összege 343,2 milliárd forint.
2014-ben a mérlegsor legnagyobb tételét – az autópályák, autóutak és főutak
használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
13. § (1) bekezdése alapján – a 2013. július 1-jével bevezetésre került elektronikus
útdíj jelenti, melyből 133,9 milliárd forint bevételt vár a költségvetés. 2014-től – új
tételként – az egyéb központosított bevételeket növeli a 2013. január elsejével
bevezetett hulladéklerakási járulék is. Új tételként itt jelenik meg – az eddig a
Nyugdíjbiztosítási Alap részét képező – korkedvezmény-biztosítási járulékból
származó bevétel is, mely a veszélyes munkakörökben dolgozók korhatár előtti
nyugdíjba vonulásának fedezetét biztosítja. A bevételek közül kiemelendőek még a
rehabilitációs hozzájárulásból, a környezetvédelmi termékdíjakból, valamint a
különféle bírságokból származó bevételek.
A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2014. évi költségvetési bevétel
144,0 milliárd forint, amely összeg megegyezik a 2013. évi költségvetési
előirányzattal.
A kisadózók tételes adója 2013-ban bevezetett új adónem, melyből a költségvetés a
2014. évben 78,0 milliárd forint bevételt vár. 2014-ben a költségvetés a kisadózók
létszámának bővülésével számol.
A kisvállalati adó 2014. évi költségvetési bevétele 45,4 milliárd forint. A 2013-ban
bevezetett új adónemet az első évben a vártnál kevesebb adózó vette igénybe.
2014-ben a kisvállalati adózást választók számának bővülése várható.
A közműadóból tervezett 2014. évi bevétel 53,0 milliárd forint. Az adónem
2013. január 1-jével került bevezetésre.
1.2.

Fogyasztáshoz kapcsolt adók

A központi költségvetés 2014. évre tervezett általános forgalmi adó bevétele
3000,1 milliárd forint, amely a GDP mintegy 9,8%-ára tehető. A tervszám a bázisévi
előirányzatot meghaladja, melynek oka egyrészt a tárgyévi makrogazdasági
növekedés, másrészt a gazdaság fehéredését célzó intézkedések, így az on-line
pénztárgépek bekötéséből származó többletbevételek hatása.
Jövedéki adóból a 2014. évre tervezett költségvetési bevétel 931,9 milliárd forintnak,
azaz a GDP mintegy 3%-ának felel meg. A tervszám a bázisévi előirányzathoz képest
alacsonyabb, ennek hátterében a negatív bázishatás, a tárgyévi fogyasztás- és
GDP-növekedés miatti pozitív hatások egyenlege áll.
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A költségvetés 2014. évi regisztrációs adóbevétele 16,3 milliárd forint, mely a
2013. évi előirányzathoz képest magasabb. A növekedésben szerepet játszik a pozitív
bázishatás, valamint a gépjárműpiac fokozott ciklusérzékenysége. A válság
időszakában a gépjárműpiac visszaesése ugyanis meghaladta a gazdaság általános
csökkenését, míg a gazdasági növekedés beindulásakor azt jóval meghaladó
teljesítményt mutatott, mely a bázisévi adatokban is megnyilvánul.
A távközlési adó tervezett bevétele a 2014. évre 57,0 milliárd forint, mely a bázisévi
bevételt meghaladja. A növekedés hátterében a 2013. augusztus 1-jétől életbe lépő
jogszabályváltozások hatása áll.
A központi költségvetés pénzügyi tranzakciós illetékből 2014. évre tervezett bevétele
269,4 milliárd forint. Ez a bázisévi előirányzattól elmarad. A csökkenés hátterében a
bázisév forgalmi adatainak az időarányosan várttól való elmaradása áll, melyet
ellensúlyoz a 2013. augusztus 1-jétől életbe lépő jogszabályváltozások hatása.
A központi költségvetés 2014. évi várható bevétele biztosítási adóból 28,0 milliárd
forint. A biztosítási adó a biztosító bruttó díjbevétele alapján kerül kivetésre, mértéke
biztosítási ágazatonként eltérő.
1.3.

A lakosság befizetései

A központi költségvetés 2014. évben várható személyi jövedelemadó bevétele
1550,0 milliárd forint, mely több a 2013. évi költségvetési törvény által előirányzott
bevételnél. A bevétel növekedésében meghatározó a bértömeg növekedése, illetve a
jegybanki alapkamat és bankbetéti kamatok miatti kamatjövedelem mérséklődése.
Az adóbefizetések soron a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat főzés/főzetés
után befolyó szeszadóból és egyéb vámbefizetések utólagos elszámolásából származó
befizetések jelennek meg. A gyümölcspárlat-készítésre vonatkozó 50 literes
adómentességi küszöb miatt a tárgyévben sem számolunk ezen a címen érdemi
adóbevétellel. A 2014. évben a költségvetésnek ezen a soron 200,0 millió forint
bevétele származhat.
Az illetékbefizetésekből a központi költségvetés 2014. évi előirányzott bevétele
110,0 milliárd forint.
A gépjárműadó tekintetében 2013. július 1-jétől hatályos az az e-útdíj bevezetéséhez
kötődő változás, amely szerint a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű
tehergépjármű,
nyerges
vontató,
autóbusz
gépjárműadójának
mértéke
1200 forint/megkezdett 100 kg-ról 850 forint/megkezdett 100 kg-ra csökkent. A
gépjárműadóból várt 2014. évi bevétel 39,0 milliárd forintot tesz ki.
A központi költségvetés bevétele a magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez
kapcsolódó különadója adónemből a 2014. évben 0,9 milliárd forint.
1.4.

Befizetések a központi alrendszerből
1.4.1.

Központi költségvetési szervektől származó befizetések

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2014. évi tervezett
összege 42,7 milliárd forint, mely a kizárólag saját bevételből gazdálkodó – a
költségvetési törvényben meghatározott – intézmények tételesen megadott összegű
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befizetését és a Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő központi költségvetési
szervi befizetéseket tartalmazza.
1.4.2.

Elkülönített állami pénzalapok befizetése

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 10,0 milliárd forint befizetést teljesít a
tudás-intenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést
ösztönző kutatás-fejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében.
1.4.3.

Helyi önkormányzatok befizetései

A helyi önkormányzatok 19,5 milliárd forintos befizetése tartalmazza:
-

a helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti, valamint az 55 év feletti, továbbá a
képzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a
GYES-ről visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók
foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból
eredő kiadási megtakarításokra vonatkozó befizetéseit,

-

valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ában
foglaltaknak megfelelően fizetendő hozzájárulás összegét.
1.5.

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek 19,0 milliárd forintos 2014. évi előirányzata többek között a
költségvetés
terhére
korábban
nyújtott
támogatások
visszafizetéséből,
felszámolásokból származó bevételekből, kezességvállalási díjakból, valamint a
korábban beváltott állami kezességek és viszontgaranciák megtérüléséből tevődik
össze.
Ezen a mérlegsoron jelennek meg továbbá az Ávr. 23. § (6) bekezdése értelmében a
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére elszámolási, valamint
visszatérítési kötelezettséggel nyújtandó támogatások visszafizetett összegei is.
1.6.

Egyéb uniós bevételek

Az egyéb uniós bevételek címen két különböző jellegű bevétel kerül elszámolásra a
„XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezetben. Egyrészt a
2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat szerint az Unió költségvetési bevételeit
képező, Magyarországon beszedett ún. tradicionális saját források (vámok,
cukorágazati hozzájárulások) 25%-a – a beszedési költségek fedezeteként – a hazai
költségvetést illetik. A vámok tekintetében ez az összeg 2014-re vonatkozóan
9,3 milliárd forint, a cukorágazati hozzájárulások tekintetében pedig mintegy
0,2 milliárd forint bevételt jelent. Másrészt itt kerül elszámolásra a Kohéziós Alapból
finanszírozott és befejezett környezetvédelmi és közlekedési projektek hazai forrásból
megelőlegezett utolsó 20%-a.
2.

Központi kiadási előirányzatok
2.1.

Egyedi és normatív támogatások

Az egyedi és normatív támogatások 2014. évi előirányzata 282,6 milliárd forintot tesz
ki, amely 5,1%-kal magasabb az előző évi értéknél. A kiadások növekedése – a
várható infláció hatásának figyelembevétele mellett – döntően az Eximbank Zrt.
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kamatkiegyenlítése és a fuvarozók kamattámogatása előirányzata emelkedő mértékű
támogatására vezethető vissza.
Az egyedi és normatív támogatások központi kezelésű előirányzatai az alábbi kiadási
előirányzatokat tartalmazzák.
A bányabezárás jogcímcsoport előirányzata a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft. által a szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban
jelentkező egyéb állami kötelezettségek vagyonértékesítésből nem fedezett részének
finanszírozására használható fel.
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése keretében kerül sor az
állam által megrendelt helyközi személyszállítási szolgáltatásokat ellátó közszolgáltató
szervezetek bevétellel nem fedezett, indokolt költségeinek ellentételezésére, míg a
helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása
jogcímcsoport a múltból fennmaradt költségtérítési igények rendezésére nyújt forrást.
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése a vasúti társaságoknak a
pályahálózat állam által előírt működtetésével kapcsolatban felmerült és a hálózathozzáférési díjból, valamint a vasúti társaságok egyéb üzleti tevékenységeiből nem
fedezett, indokoltnak elismert költségei ellentételezését biztosítja.
A mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek
átvállalása jogcím az uránbányászatban 1993. december 31-ig bekövetkezett balesetek
járadékainak és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos kártérítések kifizetéseihez nyújt a
Mecsek-Öko Környezetvédelmi Zrt. számára támogatást, az egyéb megszűnt jogcímek
miatt járó támogatás pedig immáron nem létező egyedi és normatív támogatásokhoz
kötődően esetlegesen még fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséhez jelent alapot.
Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítésének előirányzata a szakosított hitelintézet által a
magyar termékek és szolgáltatások exportjának finanszírozásához nyújtott hitelek
kamatainak és az ezen célt szolgáló finanszírozási költségek különbözetének a
központi költségvetés terhére történő kiegyenlítéséhez teremt fedezetet.
A Fuvarozók kamattámogatása alcím kiadási előirányzata az autópályák, autóutak és
főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjhoz kötődő Széchenyi Útdíj
Hitelprogram állami kamattámogatásának fedezetéül szolgál. Az állam a kincstár útján
a hitelprogramhoz kapcsolódó hitelszerződéseken alapuló kölcsönök támogatásához a
hitelszerződések tőkeösszegére vetített, jogszabályban előírt mértékű kamattámogatást
nyújt.
2.2.

Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV.
törvény (Mttv.) 136. §-a alapján a központi költségvetés a közszolgálati hozzájárulás
útján támogatja a közszolgálati média működését. Az Mttv. 4. számú melléklete
rendelkezik a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap számára havonta
egyenlő részletekben folyósítandó közszolgálati hozzájárulás összegéről.
A közszolgálati hozzájárulás útján nyújtott 69,9 milliárd forintos költségvetési
támogatás fedezetet nyújt egyebek mellett a közszolgálati médiatársaságok
működéséhez, a közmédia művészeti együtteseinek fenntartásához, valamint az Mttv.ben rögzített közszolgálati célok megvalósításához.
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2.3.

Szociálpolitikai menetdíj-támogatás

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiadási előirányzata jelenti a személyszállítási
közszolgáltatások kereteiben az állam által jogszabályban biztosított utazási
kedvezmények igénybevételével megvalósuló utazások jelentette szolgáltatói bevételelmaradás ellentételezéséhez nyújtott állami támogatás forrását. A szociálpolitikai
menetdíj-támogatás 2014. évi kiadási előirányzata 104,0 milliárd forint, amely
11,8%-kal haladja meg az előző évi előirányzatot. Ennek célja a kedvezményes
utazásokhoz tartozó szolgáltatói bevételkiesés magasabb szintű kompenzálása és a
megfelelő színvonalú szolgáltatás-ellátás biztosítása a közúti és a vasúti
személyszállító társaságok pénzügyi egyensúlyának erősítésén keresztül. A támogatás
mértékét és az igénylés rendjét a Kormány rendeletben állapítja meg, míg a folyósítás
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történik.
2.4

Lakástámogatások

A lakástámogatások az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek megvalósítását
segítik. Az otthonteremtés a nemzetgazdaság fontos részterülete, társadalom- és
gazdaságpolitikai célokat egyaránt szolgál.
Az Otthonteremtési Program keretében az állam elősegíti a családok lakáshoz jutását,
ösztönzi a korszerű, jó minőségű, energiatakarékos lakások építését és a lakások
energiatakarékos korszerűsítését, a lakásmobilitás erősítése céljából dinamizálja a
lakáspiacot. A lakosság lakáscéljainak megvalósításához a költségvetés lakásépítési
támogatást (szocpol) és otthonteremtési kamattámogatást nyújt. Fontos eleme az
ösztönző rendszernek a lakáscélú lakossági előtakarékosság támogatása.
Az otthonteremtés mellett a másik jelentős kormányzati program az otthonvédelmi
akcióterv. Az árfolyamgát rendszerében a rögzített árfolyam feletti törlesztési
kötelezettség kamatrészének felét a költségvetés, míg a másik felét a bankok vállalják
át, az adósnak csak a tőkerészt kell visszafizetnie. Ezen túlmenően az állam a
közszférában dolgozók számára az árfolyamgáthoz kapcsolódóan gyűjtőszámlahitel
kamattámogatást nyújt.
A lakásépítési támogatások 2014. évi kiadási előirányzatának összege 159,2 milliárd
forintot tesz ki.
Fentieken túl az egyéb lakástámogatásokon kívüli forrásokból lakhatási célt szolgál
többek között még a 2007 előtti lakásvásárlási kölcsönök törlesztéséhez nyújtott
jövedelemadó-, illetve a lakásvásárlási illetékkedvezmény, a közszféra dolgozóinak
lakástámogatása, a kötvénytörlesztés (volt lakásalap) tőke- és kamatfizetési
kötelezettsége, a lakóépületek energetikai célú felújításának támogatása, valamint a
Nemzeti Eszközkezelő működése.
2.5.

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap

A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében 2012-től létrehozott Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Alap tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti
ellátásokat, valamint a szociális ellátások egy meghatározott körét. Az átalakítás
következtében új struktúra alakult ki a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet
21. címén belül, mely új alcímeken és jogcímcsoportokon tartalmazza a családi
támogatásokat, a korhatár alatti ellátásokat, a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő
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szociális támogatásokat, valamint a különféle jogcímen adott térítéseket. Az Alap
2014. évre tervezett kiadása 714,5 milliárd forint.
2.5.1.

Családi támogatások

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével
kapcsolatos szabadság megtérítése, az életkezdési támogatás, a pénzbeli és
természetbeni gyermekvédelmi támogatások, valamint a gyermektartásdíjak
megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. Az egyes ellátások előirányzatainak
tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az ellátások nominális értékének
fenntartásával a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermeknevelési támogatás,
az életkezdési támogatás, továbbá a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi
támogatások összege 2014-ben nem emelkedik. A gyermekgondozási segély esetén
jelentősebb mértékű létszámnövekedés valószínűsíthető a családtámogatások
átalakítása következtében.
2.5.2.

Korhatár alatti ellátások

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandóságot és a korhatár előtti ellátást,
továbbá a balettművészeti életjáradékot. Az ellátások tervezése a 2013. évi várható
kiadásokra, a létszámban bekövetkező változásokra, valamint a nyugdíj várható
emelkedésének mértékére figyelemmel történt. A korhatár előtti ellátások esetében az
előirányzat 2013. évhez viszonyított csökkenését a jogosultak számának jelentős
változása indokolja, tekintettel a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a
korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII.
törvényre. Az érintettek fokozatosan, egyre nagyobb számban elérhetik a vonatkozó
nyugdíjkorhatárt, így öregségi nyugdíjra lehetnek jogosultak.
2.5.3.

Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások

Az előirányzat az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság-kiegészítés és
keresetkiegészítése, a mezőgazdasági járadék, a fogyatékossági támogatás és vakok
személyi járadéka, a politikai rehabilitáció és más nyugdíj-kiegészítés, a házastársi
pótlék, a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése és az egyéb
támogatások finanszírozását szolgálja. Az ellátások tervezése a 2013. évi várható
kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt, azzal, hogy a
mezőgazdasági járadék, továbbá az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság
kiegészítése és keresetkiegészítése, támogatások esetében az ellátások összege a
nyugdíj várható emelkedésének megfelelően került számításba vételre. A
fogyatékossági támogatás előirányzatának kialakítása a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 2013. június
1-jétől hatályos módosítására tekintettel történt, mely értelmében a támogatás összegét
2014. január 1-jétől a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó
szabályok szerint, azzal megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra
kerülő fogyatékossági támogatást pedig ugyanilyen emelt összegben kell
megállapítani. A politikai rehabilitációval összefüggő ellátások esetén figyelembe
vételre került az ellátások összegének jelentős mértékű várható emelkedése az egyes,
kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosítása értelmében.
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2.5.4.

Különféle jogcímen adott térítések

A különféle jogcímen adott térítések előirányzat biztosítja a közgyógyellátás, az
egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás és a folyósított ellátások
utáni térítés finanszírozását. Az ellátások tervezése a 2013. évi várható kiadásokra és a
létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt.
2.6.

A központi alrendszeren belüli egyes
önkormányzati alrendszer támogatása
2.6.1.

támogatások

és

az

Az elkülönített állami pénzalapok támogatása

Az elkülönített állami pénzalapok közül a Nemzeti Foglalkoztatási Alap, a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap, a Bethlen Gábor Alap, valamint a Wesselényi Miklós Ár- és
Belvízvédelmi Kártalanítási Alap összesen 117,4 milliárd forint költségvetési
támogatásban részesül.
2.6.2. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok
ellátásához
Az Egészségbiztosítási Alap bevételeinek kiegészítéséhez a költségvetés jelentős
összeggel, 917,4 milliárd forinttal járul hozzá. Az ezen az alcímen megjelenő
bevételek közül a járulék címen átadott pénzeszköz jogcím a nemzeti
kockázatközösséghez kapcsolódó támogatás, melynek keretében az egészségbiztosítási
járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére nem kötelezett, de
egészségügyi szolgáltatás igénybevételére jogosult személyek után történik a
megtérítés. Itt jelenik meg továbbá a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetéhez
átadott pénzeszköz, valamint a Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő, az
Egészségbiztosítási Alapot megillető hozzájárulás és az Alap kiadásainak
támogatására átadott pénzeszköz.
A 2014. évi központi költségvetésben a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetési
egyensúlyát a tervezett bevételek biztosítják, az Alap kiadásainak finanszírozása nem
igényel költségvetési támogatást.
2.6.3.

A helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül mintegy 2355,8 milliárd
forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés 703,6 milliárd forintot
biztosít.
A 2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett
- megváltozott önkormányzati feladatellátáshoz igazodó - feladatalapú támogatási
rendszerben történik. A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013-ban
kialakított és alkalmazott feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni,
hogy az új támogatási rendszerrel kapcsolatosan a települések vezetői, az
érdekszövetségek és egyéb fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett
szaktárcáknak. Mint minden új rendszer, így az önkormányzatok átalakult
finanszírozási struktúrája is finomhangolásra, igazításra szorult, ennek érdekében már
a 2013. év közben történtek intézkedések a IX. fejezet szerkezetátalakítási tartalékának
felhasználásával. Ezen – az önkormányzatok igényein és visszajelzésein alapuló –
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strukturális kiegyenlítést szolgáló kiegészítő támogatások a 2014. évben beépülnek az
alapfinanszírozásba.
A feladatátrendeződést követő „finomhangolás” megjelenik mind a köznevelésben,
mind a szociális, a kulturális és az igazgatási ágazat támogatásaiban is.
A köznevelési ágazatban az önkormányzatok fő feladata továbbra is az óvodai ellátás,
amelyhez a központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá:
-

a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok
illetményét – igazodva az Országgyűlés által elfogadott, 2013. év szeptemberétől
bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer többletköltségeihez.
Figyelembe veszi továbbá a köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési
paramétereit (csoport átlaglétszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő
kötött idő stb.), valamint a kereseteket meghatározó törvények kötelezően
elismerendő elemeit;

-

emellett a 2014. évben is kötött felhasználású támogatás illeti meg az óvodát
fenntartó önkormányzatokat az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések
beszerzéséhez, a feladatellátásra szolgáló épület folyamatos működtetéséhez,
valamint a társulás által fenntartott óvodákba bejárók utaztatásához is.

Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál
ugyanakkor – a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő
támogatás elveire építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó
finanszírozás fog érvényesülni. Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a
köznevelési ágazat helyett a jövőben a szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva
ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és felelősségeket a gyermekvédelmi
törvény határozza meg.
A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően
továbbra is a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. A 2013. évben a
szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatások e területen is
beépülnek a 2014. évi alapfinanszírozásba: a bölcsődei ellátás támogatása új alapokra
helyeződik, az ehhez szükséges fedezetet biztosítja e többletforrás. Emellett új
jogcímen a kistelepülések kiegészítő támogatást kaphatnak különböző szociális
feladataik ellátásához, annak érdekében, hogy ellátási kötelezettségüknek megfelelően
tudjanak eleget tenni.
Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a
muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás –
biztosításához a központi költségvetés a 2014. évben is önálló előirányzaton biztosít
támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló, megnövelt források célzottan
jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított – a zenekarok és énekkarok esetében
megemelt összegben – forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve
támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatására is. Emellett a központosított
előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az önkormányzati fenntartású
könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési tevékenység érdekeltségnövelő
támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a múzeumok szakmai
támogatására is.
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Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus
értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés,
közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a
2014. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek
keretében az önkormányzati hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés
költségeihez járul hozzá a központi költségvetés.
Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún.
„beszámítás”, ugyanakkor az idei évinél differenciáltabb módon. Az első év
tapasztalatai alapján az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező
településeket ilyen módon a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan
növekvő mértékben terheli beszámítás az önkormányzatokat.
A helyi adókból származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok
saját bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz. Mindezek mellett az
esetleges egyedi működési problémák kezelésére a IX. fejezet nagy összegű tartalékot
tartalmaz, amelyből – az önkormányzati törvény előírásainak megfelelően – kiegészítő
támogatást kaphatnak az érintett települések.
2.7.

Társadalmi önszerveződések támogatása

A társadalmi önszerveződések támogatása a pártok, valamint a pártok működését segítő
tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványok
támogatását tartalmazza, valamint magában foglalja a 2014. évi választásokhoz
kapcsolódó kampányköltségekhez nyújtott támogatást. Ezen a jogcímen a költségvetés
9,8 milliárd forint forrást biztosít.
2.8.

Tartalék előirányzatok
2.8.1.

Rendkívüli kormányzati intézkedések

A rendkívüli kormányzati intézkedések (tartalék) 120,0 milliárd forintos előirányzata
az év közben meghozott kormányzati döntésekből következő feladatok
finanszírozására és az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt elmaradó költségvetési
bevételek pótlására szolgál.
2.8.2.

Céltartalékok

A céltartalékok 76,2 milliárd forintos előirányzata tartalmazza
-

a közszférában és a közfeladatot ellátó egyházi intézményeknél foglalkoztatottak
bérkompenzációja kifizetésének,

-

a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló
törvény szerinti munkáltatói kifizetések,

-

az Állami Számvevőszéknél a számvevői illetményalap változása miatti személyi
juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulék növekményének
kifizetése,

-

a központi költségvetési szervek megtakarítást eredményező létszámcsökkentése
egyszeri kiadásai, valamint
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-

az Alkotmánybíróság új tagjának megválasztásához kapcsolódó egyszeri
többletkiadások

fedezetét.
2.8.3.

Országvédelmi Alap

A Kormány kellő figyelmet fordít arra, hogy megteremtse mindazon feltételeket és
eszközöket, amelyek védelmet nyújtanak Magyarország és a magyar gazdaság számára
a világgazdaságban zajló folyamatok miatt előálló kockázatokkal szemben. Ezen
kockázatok kivédését szolgálja az Országvédelmi Alap 100,0 milliárd forintos
előirányzata. Az Országvédelmi Alap csökkenését az teszi lehetővé 2014-ben az előző
évhez képest, hogy a külső környezetből, a gazdasági növekedés beindulásának
bizonytalanságából, az e-útdíjbevétel, valamint egyes új intézkedések (online
pénztárgépek bevezetése) megvalósításából eredő kockázatok jóval kisebbek 2014ben. Az Országvédelmi Alap nagyága önmagában számottevő, a GDP tervezettnél
0,7 százalékponttal alacsonyabb növekedésére is fedezetül szolgálhat.
2.9.

Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások

A kormányzati rendkívüli kiadások 2014. évi előirányzata az 1992. évi XXXII.
törvény alapján az életüktől és szabadságuktól politikai okokból megfosztottaknak
fizetendő, továbbá az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás-kifizetésekre,
illetve ezek folyósítási költségeire nyújt fedezetet.
Az egyéb kiadások 2014. évi előirányzatából finanszírozható többek között a magánés jogi személyek kártérítése, a felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos
kiadások, a védelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadások, a személyi jövedelemadó
1%-ának civil szervezeteknél, alapítványoknál történő közcélú felhasználása, valamint
a Magyar Államkincstár pénzforgalmával kapcsolatosan teljesülő kiadások (GIRO
díjak, VIBER forgalmi jutalékok, MNB jutalékok stb.).
E kiadások tartalmazzák továbbá hazánk nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt
tagsága, illetve az ebből adódó kötelezettségvállalásainak többnyire devizában
fennálló kifizetéseit, valamint a Diákhitel 2 terméket igénybe vevő hallgatók állami
kamattámogatását is.
Ezen utóbbi tétel a felsőoktatás finanszírozásának átalakítása keretében 2012
szeptemberétől bevezetésre került új diákhitel típushoz kapcsolódik, amit az
önköltséges, valamint a részösztöndíjjal támogatott hallgatók vehetnek igénybe a
ténylegesen fizetendő képzési költségük erejéig. A hitelt a Diákhitel Központ Zrt.
közvetlenül a felsőoktatási intézmények számlájára utalja át. A hallgatók fizetési
kötelezettségének mérséklése érdekében az ún. kötött felhasználású diákhitelhez
általános állami kamattámogatás kapcsolódik, a hitelfelvevőnek csak 2%-os kamatláb
kerül felszámolásra, a fennmaradó részt az állam megtéríti a Diákhitel Központ Zrt.
részére.
2014-től új elemként jelennek a diákhitel-tartozások részleges elengedésével
kapcsolatos, a Népesedéspolitikai programot szolgáló, a gyermeket vállalók diákhiteladósok törlesztési terheinek részbeni átvállalásából adódó kiadások, melyre
4,0 milliárd forintot irányoz elő a jövő évi büdzsé.
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Ugyancsak új tételként jelennek meg a hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos
kiadások, melyre 5,0 milliárd forintot biztosít a költségvetés. A kiadások az ideiglenes
és szükség hulladék-közszolgáltatás végrehajtását, a hulladék-közszolgáltatás
működésének biztosítását, valamint a hulladékirányelv végrehajtásával kapcsolatos
szakmai feladatok teljesítését szolgálják majd.
2.10. Kezességérvényesítés
A 2014. évi állami kezesség- és viszontgarancia-vállalásokat, valamint az állam által
vállalt kezesség- és viszontgarancia érvényesítéseként tervezett kifizetések mértékét a
következők határozzák meg.
Az éves költségvetési törvények tartalmazzák az egyes, ágazati szabályozással nem
rendelkező állami kezesség- és viszontgarancia-vállalások szabályait (így különösen a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által
állami viszontgarancia mellett vállalható készfizető kezesség feltételeit és mértékét,
valamint az állami helytállás arányát). Ugyancsak éves szabályozást igényelnek az
egyes szaktörvényekben megjelenő állami kezességekre vonatkozó – az állam
kockázatvállalási pozícióját meghatározó – korlátok.
Az állami kezességek állományát vagy vállalását érintő éves keretszámok nem
mutatnak jelentős elmozdulást a 2013. évi mértékekhez képest. Az állami kezesség
mellett forrást bevonó, állami tulajdonú szakosított hitelintézetek részére megállapított
keretszámok ez évi mértékének szinten tartása megfelelő lehetőséget biztosít a
gazdaságfejlesztési feladataik ellátásához szükséges források előteremtéséhez.
A kkv-szektor kedvezőbb finanszírozását szolgáló állami viszontgarancia és a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban MFB Zrt.) kormányzat által kijelölt
finanszírozási programjaihoz kötődő állami kezesség keretszámai, valamint a
nemzetgazdasági és ágazati célokat szolgáló egyedi kezesség vállalásának kerete is a
jelenlegi szinten marad a kihasználtságok várható és tervezett adatai alapján.
Ugyancsak változatlan az a mérték is, amely a vasúti törvény által a többségi állami
tulajdonú vasúti társaságok járműállományának fejlesztéséhez az EUROFIMA
Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaságtól az állami kezesség
melletti hitelfelvételt korlátozza.
Kismértékben növekszik ugyanakkor a Mehib Zrt. által vállalható nem piacképes
biztosítások állományának felső határa a 2014. évben, mivel a társaság az
exportbiztosítások kkv-szektort támogató típusának újraindítását tervezi.
A jelentős kulturális értékkel bíró kiállítások megrendezését segítő kiállítási garancia
vállalására vonatkozó keret a 2014. évre 500,0 milliárd forint biztosítási értékű
műtárgyak bemutatására ad lehetőséget, kiváltva a kereskedelmi biztosítást. A keret
emelkedését az ez évi nagyszabású kiállítások jövő évi áthúzódó hatása, illetve a
jövőre tervezett kiállítások megvalósításához szükséges kellően rugalmas mozgástér
megteremtése indokolja.
Az állami kezesség- és viszontgarancia-beváltások (32,3 milliárd forint)
nagyságrendjét a kkv-szektor hiteleihez kapcsolódó kifizetések (20,0 milliárd forint)
határozzák meg. A kkv-finanszírozás esetében az elmúlt években a gazdasági és
pénzügyi válság miatt megnövekedett bukási ráta várhatóan meginduló csökkenésének
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pozitív hatását az állami viszontgarancia mértékének 85%-ra történő növelése
ellensúlyozza. A beváltások alakulását 2014-ben is várhatóan az éven belüli Széchenyi
Kártyák és banki kártyahitel-termékek fogják meghatározni.
A beváltások alakulását érdemben befolyásolja még a Mehib Zrt.-nek a kazah BTA
Bank
fizetésképtelenségével
összefüggő
fizetési
kötelezettsége,
amely
2016. novemberig áll fenn, és összege évi 3 milliárd forint körül alakul. A
lakásvásárlási célokat támogató jogszabályi állami kezességek beváltása (6,0 milliárd
forint) várhatóan továbbra is jelentős összeget tesz ki, de a csökkenő hitelállomány és
a Kormány intézkedéseinek hatására (pl. árfolyamrögzítés) az előző évek magas
bukási arányával szemben fokozatos csökkenéssel lehet majd számolni az elkövetkező
években.
Az egyedi állami kezességvállalásoknál, valamint a nemzetközi hitelfelvételek
garanciáinál, a Diákhitel Központ Zrt., az MFB Zrt. és az Eximbank Zrt.
forrásbevonásaiból eredő fizetési kötelezettségeknél, valamint a kiállításokhoz
kapcsolódó garanciáknál beváltásokra feltételezhetően nem kerül sor.
2.11. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
A törvényjavaslat 1. mellékletében meghatározott, 288,7 milliárd forintos hozzájárulás
a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat előírásaival összhangban több tételt foglal
magába. Az áfaalapú hozzájárulás kalkulált összege mintegy 36,5 milliárd forintot, a
GNI alapú hozzájárulás mintegy 233,0 milliárd forintot, a brit korrekció összege pedig
19,2 milliárd forintot tesz ki. Az egyes tételek meghatározásakor a Bizottság 2014-re
vonatkozó költségvetési tervezetében foglalt számokhoz igazodik a hozzájárulás
összege. A tervezés során a 2013. évről várhatóan áthúzódó kifizetési igények becsült
nagysága is figyelembevételre került.
A ténylegesen teljesítendő hozzájárulás összegét továbbá befolyásolja az, ha az
elszámoló árfolyamként használt Európai Központi Bank 2013. december 31-ei
forint/euró árfolyama jelentősen eltér a tervezéskor használt forint/euró árfolyamtól. A
nemzeti hozzájárulás összege mindezeken túl változhat a 2013. év végén az Európai
Tanács és a Parlament által elfogadandó 2014. évi uniós költségvetés végső változata,
illetve annak a 2014. év folyamán történő esetleges módosításai következtében is.
3.

Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok

A Kormány kiemelt célja az államigazgatás – ezen belül a közszféra működésének,
gazdálkodásának – racionalizálása. A fő törekvés a közforrások hatékonyabb,
takarékosabb felhasználását garantáló – szerkezetében és méretében megújult –
államigazgatás megteremtése.
A költségvetési fejezetek 2014. évi tervezett saját bevétele 2901,8 milliárd forint,
amelyből a fejezeti kezelésű előirányzatok európai uniós támogatása 1711,6 milliárd
forint, a szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele 29,4 milliárd forint, míg az
intézmények bevétele 1160,8 milliárd forint.
A költségvetési fejezetek 2014. évi tervezett kiadása 6410,4 milliárd forint, amelyből
az intézményi kiadások összege 3222,5 milliárd forint, míg a fejezeti kezelésű
előirányzatok kiadása 3187,9 milliárd forint.
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A központi költségvetési szerveknél 2014-re az illetménytábla és az alapilletmény nem
módosul.
3.1.

A központi költségvetési fejezetek kiadásai

Az Országgyűlés fejezet költségvetése biztosítja az Országgyűlés Hivatala, a
képviselőcsoportok, a bizottságok, a tisztségviselők, az Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára és az Országgyűlési Őrség folyamatos működését, valamint a
képviselőtestület váltásával kapcsolatos kiadásokat és a Kossuth Lajos tér történelmi
rekonstrukcióját.
Az Országgyűlés fejezetben lévő Közbeszerzési Hatóság működését döntő részben
saját bevételből fedezi. A Közbeszerzések Tanácsa gondoskodik a közbeszerzési
törvényben meghatározott célkitűzések érvényre juttatásáról. Főbb feladatai:
közreműködés a közbeszerzési politika alakításában, a közbeszerzési eljárásokat
támogató, segítő funkciók, hirdetmények megjelentetése és ellenőrzése, jogorvoslat,
illetve névjegyzékek vezetése.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
szerint – független és önálló szervezetként, külső befolyástól mentesen, pártatlanul, a
Magyarország Alaptörvényében biztosított alapvető jogok, nevezetesen a személyes
adatok védelme, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok
megismeréséhez való jog érvényesülése ellenőrzésének és elősegítésének végrehajtását
végzi. A feladatellátás szükséges fedezetét a 2014. évi költségvetés tartalmazza.
Az Országgyűlés fejezetben lévő Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata az egyenlő
bánásmód követelményének megsértése miatt benyújtott panaszok kivizsgálása és az
egyenlő bánásmód szempontjainak érvényesítése.
Az Országgyűlés fejezetben lévő Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal a működését saját bevételből fedezi. A hivatal a villamosenergia-, földgáz- és
távhőellátással, illetve a víziközmű-szolgáltatással összefüggő engedélyezési,
felügyeleti és árszabályozási feladatokat ellátó, valamint a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás díját előkészítő energia- és közműpiaci önálló szabályozó hatóság.
Az Országgyűlés fejezetben lévő Nemzeti Választási Iroda független, csak a
törvénynek alárendelt autonóm államigazgatási szerv. Feladata a választások
előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó központi feladatok ellátása. Az Iroda
végzi a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek pártsemleges tájékoztatásával
kapcsolatos feladatokat, segíti az Országos Választási Bizottság munkáját,
gondoskodik a választások lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételek
megteremtéséről, valamint irányítja a területi, helyi szintű választási irodák munkáját.
A Köztársasági Elnökség kiadási és egyben támogatási előirányzata 2,1 milliárd
forint. Az előirányzat fedezetet nyújt az elnöki hivatal működésére, a Sándor Palota, a
köztársasági elnök rezidenciája fenntartására, valamint az ezeken az épületeken
szükséges beruházások végrehajtására. Fejezeti kezelésű előirányzat szolgál az állami
kitüntetések költségeire.
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Az Alkotmánybíróság 2014. évi költségvetése az alapfeladatok ellátásán túl biztosítja
a volt közjogi méltóságokat megillető juttatások fedezetét és az alkotmánybíróváltáshoz kapcsolódó dologi kiadásokat.
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014. évi költségvetése biztosítja az
alapvető jogok hatékony, egységes szemléletű, minél teljesebb védelme érdekében
ellátandó feladatainak fedezetét.
Az Állami Számvevőszék 2014. évi költségvetése biztosítja, hogy az Országgyűlés
pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve a jogszabályban előírt feladatait maradéktalanul
elláthassa. A Számvevőszék az ellenőrzéseit célszerűségi, eredményességi és
törvényszerűségi szempontok szerint végzi.
A Bíróságok fejezet 2014. évi költségvetése a bíróságok alapfeladatának, az
igazságszolgáltatásnak az ellátását biztosítja, továbbá lehetővé teszi a bírósági
eljárások gyorsítását és egyes fejlesztések, beruházások megvalósítását.
A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2014. évi előirányzata tartalmazza az
ügyészségről szóló sarkalatos törvényben meghatározott feladatai ellátásához
szükséges fedezeten felül a büntetőeljárások időszerűsége javításának és egyes ügyészi
szervek elhelyezési körülményei javításának fedezetét.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a közigazgatás hatékonyabb
működése érdekében a Kormány megalakulását követően az elsődleges szempontok
között az állam újjáépítését tűzte ki céljául. A fejezet tartalmazza a területi
államigazgatás átalakítása, integrációja eredményeként felállított fővárosi és megyei
kormányhivatalok, továbbá a járások előirányzatait. A fővárosi és megyei
kormányhivatalok kirendeltségeként felálló kerületi és járási hivatalok legfontosabb
feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok
ellátása. A határon túli magyarok programjainak támogatása továbbra is priorizált
terület, mely 2014-ben a Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű
előirányzaton, illetve a Bethlen Gábor Alap költségvetésében megosztva szerepel.
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellátja a kormánydöntések végrehajtásának
ellenőrzését, a központi költségvetés kormányzati ellenőrzését, valamint a gazdálkodó
szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a
kistérségi, megyei, térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és a társadalmi
szervezeteknek a központi költségvetésből juttatott pénzbeli és nem pénzbeli
támogatások ellenőrzését.
A Miniszterelnökség fejezet 2014. évi kiadási előirányzata biztosítja az állományába
tartozó miniszterelnök, miniszterelnök-helyettes, államtitkárok, miniszterelnöki
biztosok, helyettes államtitkárok, valamint a közvetlen irányításuk alá tartozó
szervezeti egységek munkavégzéséhez szükséges személyi, tárgyi és technikai
feltételeket. Ezenfelül tartalmazza az állami vezetői státusszal nem rendelkező
kormánybiztosok, valamint miniszterelnöki megbízottak feladatainak ellátásához
szükséges forrásokat, továbbá a Miniszterelnökséghez tartozó intézmények kiadásait,
valamint a fejezeti kezelésű célelőirányzatok fedezetét.
A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet költségvetésében meghatározó támogatási
forrás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program, valamint az Új Vidékfejlesztési
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Program. A fejezet költségvetése nem teljes körűen tartalmazza az uniós
támogatásokat. Az EU-ból érkező közvetlen termelői támogatások, valamint a piaci
támogatások finanszírozása ugyanis a Kincstári Egységes Számlán (a továbbiakban:
KESZ) keresztül valósul meg. Ezen uniós támogatások közvetlenül, a Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével jutnak el a mezőgazdasági termelőkhöz.
A nemzeti támogatások alcímen tervezett fejezeti kezelésű előirányzatok tisztán
nemzeti forrásból finanszírozott agrár- és vidékfejlesztési támogatásként a korábbi
területalapú támogatás nemzeti kiegészítését (top-up támogatás) felváltó átmeneti
nemzeti támogatáshoz, a korábbi években működtetett agrártámogatások 2013. évi
költségvetést terhelő kötelezettségvállalásaihoz, valamint az Európai Bizottságnál
notifikált nemzeti támogatások finanszírozásához biztosítanak fedezetet. A nemzeti
támogatások közül kiemelendő a folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti
kezelésű előirányzat, melyből különböző, a mezőgazdasági termelést segítő, a
jövedelmi helyzetet javító, a termékek piacra jutását elősegítő támogatási konstrukciók
működnek.
Kiemelt feladat továbbá az osztatlan földtulajdon megszüntetése, melynek célja a
részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan
közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása, a
földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint az annak
végrehajtását szolgáló, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm.
rendelet alapján.
A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény célja, hogy a
termékdíj-köteles
termékekből
képződött
hulladékokkal
kapcsolatos
hulladékgazdálkodási ipar átlátható, az állam, és így a társadalom érdekeit lényegesen
kedvezőbb feltételekkel szolgáló módon alakuljon át és fejlődjék tovább. Kiemelt
feladat a rendezettebb és mindenki számára hosszú távon kiszámíthatóbb, folyamatos
és hatékony szelektív hulladékgyűjtés, -feldolgozás és -hasznosítás.
Tovább folyatódik a Tanyafejlesztési Program, melynek célja a tanyai gazdálkodás
megújításával és a tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos
kötelezettségek finanszírozása.
Jelentős feladat a sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása,
melynek célja a „Minőségi Magyar Sertéshús” védjegy és terméktanúsítási rendszer
áttekintése és fejlesztése, továbbá a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek
iránti fogyasztói bizalom erősítése érdekében kiemelt közösségi marketing programok
támogatása, valamint a sertés-genetikai és takarmányozási kutatások és a tenyésztési,
termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása.
A Honvédelmi Minisztérium 2014. évi előirányzatai a honvédelmi kiadások és a
hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló költségvetési források
biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozat előírásai szerint kerültek
meghatározásra.
A fejezet kiadási előirányzata fedezetet biztosít a tárca alapfeladatainak – úgymint
Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi szerződésekben
rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme, valamint a szövetségi
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és nemzetközi szerződésekből eredő egyéb katonai kötelezettségek teljesítése –
végrehajtásához. Ehhez önkéntes alapon szervezett, professzionális személyi
állományú honvédség áll rendelkezésre, amelyet az Önkéntes Tartalékos Rendszer
egészít ki, melyre 2014-ben is kiemelt figyelmet fordít a tárca. Forrásai biztosítják a
rendszerben részt vevő állomány (mintegy 4000 fő) rendelkezésre állási díjának,
ruházati felszerelésének, kiképzésének és ellátásának költségeit.
A tárca költségvetése tartalmazza a szükséges forrásokat, többek között a Gripen
repülőgépek bérleti díjára és a bérlettel összefüggő különböző fegyverzeti,
elektronikai, híradós beszerzésekhez, a pilóták pótlólagos képzéséhez kapcsolódó
kiadásokhoz. 2014-ben is folytatódik a gépjármű-beszerzési program és a harcászati
URH rádiók beszerzése.
A honvédelmi miniszter által – a hatékonyabb működés érdekében 2013-ban –
végrehajtott jelentős átszervezés következtében a fejezet átalakult címrenddel jelenik
meg a 2014. évi költségvetésben (a megszűnt Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal
feladatait a Védelemgazdasági Hivatal és a Magyar Honvédség Logisztikai Központ
vette át).
A 2013/14-es tanévtől a Honvédelmi Minisztérium a Gábor Dénes Elektronikai
Műszaki Szakközépiskola és Kollégium fenntartója. Az oktatási intézmény átvételének
célja a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelése, katonai alapismeretek oktatása.
A Belügyminisztérium rend- és közbiztonsági ágazat 2014. évi költségvetése
tartalmazza a szükséges forrásokat ahhoz, hogy a rendészet három pillére, a
Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Országos Rendőrfőkapitányság és alárendelt szervei együttesen, együttműködve, hatékonyan és
eredményesen lássák el feladataikat. A 2014. évi költségvetési előirányzatok az ágazat
egyes intézményeinél jelentős fejlesztéseket, más területen a működőképesség
növelését teszik lehetővé.
A Terrorelhárítási Központ költségvetése – szerkezeti változásként – a 2013-ban
végrehajtott létszámbővítések beruházási költségének báziscsökkentésével, illetve
kisebb létszámemeléssel változik. A korrupció elleni fellépés megerősítése érdekében
a Nemzeti Védelmi Szolgálatnál 2014-ben 45 fős létszámfejlesztés valósul meg. A
rendőrség alapfeladatainak ellátását jelentős többlettámogatás segíti, valamint
megteremtődik a forrása az elektronikus útdíjfizetéssel kapcsolatos ellenőrzési
feladatok végrehajtásának. Rendőrségi beruházásokra (pl. Balatonalmádi Rendőrkapitányság, a Rendőrség Igazgatási Központjában az energiaszolgáltató rendszer
cseréje), valamint a gépjárműpark fejlesztésére többlettámogatást biztosít a
költségvetés. Külön fejezeti kezelésű előirányzat szolgál a közbiztonság
megszilárdítása érdekében felmerülő kiadások fedezetére.
A büntetés-végrehajtás 2014. évi forrásai biztosítják a számában növekvő fogvatartotti
létszám biztonságos őrzésének, ellátásának, foglalkoztatásának feladatait. A
fogvatartotti férőhelyek növelése, a nemzetközi elvárásoknak való megfelelés
biztosítása érdekében a 2012. évben megkezdett intézmény- és biztonsági fejlesztési
program több büntetés-végrehajtási intézményben folytatódik, melyhez a szükséges
létszám is rendelkezésre áll. 2014-ben is lehetőség nyílik arra, hogy a korábban
belügyi célra használt ingatlanok értékesítéséből származó bevételek a fogvatartotti
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férőhelyek további bővítését szolgálják. Az elítéltek foglalkoztatásának szélesítéséért
további 700 fő fogvatartott munkáltatásának költségét biztosítja a költségvetés.
A tűz- és katasztrófavédelem ágazatnál 2014-re is alapvető cél az emberi élet és
értékek védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek
képviselete és védelme. A 2014. évi költségvetés előirányzatai biztosítják a
tűzvédelem egységes és megfelelő szintű irányítással bíró rendszerének működését,
amely lehetővé teszi a meglévő kapacitások hatékonyabb kihasználását. A
katasztrófavédelemről
szóló
törvény
előírásaiból
eredő
feladatellátási
kötelezettségekre, hatósági megelőző és ellenőrző tevékenységre a költségvetés
megfelelő többletforrást biztosít.
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal feladataiban a Magyarországra érkező
menekültek ellátása, a menekültügyi őrizet bevezetése miatt az új létesítmény
megnyitása jelentős többletigényekkel jár, melyek forrását – az egyszerűsített
honosítási eljáráshoz kapcsolódó anyakönyvi, személy- és lakcím-nyilvántartási
feladatokkal együtt – a 2014. évi költségvetés tartalmazza.
A vízügyi ágazat továbbra is ellátja az árvízvédelem, a belvízvédelem, a vízminőségi
kárelhárítás, a jégvédelem és az aszály elleni védelem területén a vízgazdálkodási
létesítmények üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feladatait, valamint jelentős szerepet
vállal a Start-munkaprogram kiterjesztésében, működtetésében, amelyekhez a
szükséges források rendelkezésre állnak.
A Nemzetgazdasági Minisztérium kiemelt célja a gazdaság versenyképességének
megerősítése, Magyarország foglalkoztatási és egyensúlyi céljainak elérése.
A 2014. évi költségvetés keretet biztosít a vállalkozóbarát környezet megteremtésére, a
gazdaság szabályozási rendszerének ésszerűsítésére, a kis- és középvállalkozási
szektor megerősítésére, a kiemelt iparágak fejlődésének elősegítésére, a magyar
külgazdaság-politika célkitűzéseinek képviseletére, a magyar export lehetőségeinek
bővítésére, új munkahelyek létrehozására.
Kulcsszerep jut a foglalkoztatáspolitikának, a kül- és belgazdasági stratégia
megvalósításának. A belgazdaságon belül a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
támogatása, a piacfelügyelet 2014-ben is kiemelt feladat.
A Kormány fontos szerepet szán a tudomány-, technológia- és innováció-politika hazai
adottságokra épülő hatékonyabbá tételének. Különösen nagy hangsúlyt fektet a
vállalati működés technológiai területein történő újítások ösztönzésére; a kis- és
középvállalkozások innovációs tevékenységének támogatására; az innovációs célú
együttműködések bátorítására.
A fejezet 2014. évi költségvetése továbbra is tartalmazza a kötött segélyhitel
programot, mely a magyar kivitel növekedését szolgálja, emellett hozzájárul a
Kormány munkahelyteremtés és -megtartás programjához. A segélyhitelezési
tevékenység a külgazdasági stratégiában foglaltakkal összhangban áll.
Az Eximbank Zrt. középtávú üzleti stratégiájában elfogadott aktivitásbővülés
tőkeigénye indokolttá teszi a bank tőkehelyzetének rendezését, ezen cél megvalósítása
új fejezeti kezelésű előirányzaton jelenik meg „Eximbank Zrt. tőkejuttatása” címen.
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A Kormány határozott célja a közfeladat-ellátás színvonalának javítása és a
költséghatékony működés megvalósítása, melynek során a feladatok és az
intézmények felülvizsgálata, átalakítása révén elindított és megvalósuló folyamatok
indukálhatnak többletforrás-igényt, mely biztosításának egyik eszköze a
„Szervezetátalakítási alap” fejezeti kezelésű előirányzat.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal az állami adó- és vámhatósági feladatokat
összevontan, közös szervezet keretein belül látja el. Struktúrája négy fő tevékenység
köré szerveződik: adóigazgatás, vámigazgatás, bűnügyi nyomozati tevékenység,
valamint a szakmai tevékenységet támogató informatika. Feladata az államot megillető
bevételek teljes körű kontrollja és védelme az adó-, a vám- és a büntetőjog
eszközeivel. Munkájában kiemelt feladatként szerepel a vám- és jövedéki, az adó- és
pénzügyi ellenőrzési tevékenység, továbbá a bűnüldözői munka hatásfokának
növelése, illetve az adózók színvonalas, naprakész tájékoztatása, az adózással
kapcsolatos jogkövető magatartás elősegítése gyors, korszerű és ügyfélbarát
szolgáltatások révén.
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben az Országos közúthálózat és
gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés előirányzat 2014. évi költségvetése tartalmazza az
országos közúthálózaton folyó egyes beruházások előkészítésére, területszerzésére,
elkészült beruházások lezárására fordítható forrásokat.
Az NFM fejezeti kezelési előirányzataként az „UD rendszer működtetése és
kapcsolódó feladatok” szolgál a megtett úttal arányos díjszedési rendszerben ellátott
egyetemes útdíjszolgáltatói, díjszedői és kapcsolódó tevékenységek ellátásához
szükséges működtetési feladatok költségvetési támogatására.
A hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához előirányzat fedezetet
nyújt a felsőoktatási intézmények által PPP konstrukcióban megvalósított oktatásikutatási infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó bérleti díjfizetési kötelezettség
legfeljebb 50%-os állami támogatására, a meglévő kollégiumi rekonstrukciókhoz
kapcsolódó bérleti díjakra, az átadott diákotthoni férőhelyek bérleti díjához.
A hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez előirányzat a Művészetek
Palotája működésével kapcsolatos részfeladat kiadásaira (rendelkezésre állási díjra és
közüzemi számlák ellenértékére) biztosít forrást.
A hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához előirányzat forrást biztosít a
Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében, a PPP konstrukcióban
megvalósult projektek (tornaterem, tanuszoda, sportcsarnok) szolgáltatási díjának,
valamint a kapcsolódó járulékos költségeinek finanszírozásához.
Az autópálya rendelkezésre állási díj előirányzata jelentős összeget biztosít – a korábbi
évekhez hasonlóan – az M5 és az M6 autópályák koncessziós szerződéseiben vállalt
kötelezettségeknek a megfelelő támogatásához.
Az infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat
forrást biztosít az Egységes Digitális Rádió-távközlési Rendszer, a Kormányzati célú
hálózatok (Nemzeti Távközlési Gerinchálózat [NTG], Zártcélú Rendészeti Hálózat
[ZRH], Közháló), az Elektronikus Fizetés Elszámoló Rendszer (EFER), valamint a
Központi Rendszer (KR) egyes elemeinek üzemeltetésére, a Tisztaszoftver programra
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és központosított informatikai és telekommunikációs szolgáltatások nyújtására. A
fentieken túl az előirányzatból kerül támogatásra a kormányzati informatikai
rendszerek konszolidációjához kapcsolódó feladatok végrehajtása.
Az energiahatékonysággal összefüggő intézkedések, így a panellakások, családi házak,
középületek és közintézmények energiafelhasználásának – ezáltal a költségvetés
terheinek –, valamint az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése központi
szerepet játszik abban, hogy a Kormánynak az éghajlatváltozás és az energiapolitika
terén kitűzött céljai teljesíthetőek legyenek. Az épületenergetikai és
energiahatékonysági célelőirányzat, valamint a Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer
előirányzat fenti célokra biztosít forrást.
A beruházás ösztönzési célelőirányzat támogatása továbbra is a nemzetgazdasági
szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások forrását biztosítja, amelyről a
Kormány egyedileg dönt.
Az agrármarketing célelőirányzatból kerül finanszírozásra a közösségi bormarketingtevékenység, míg a turisztikai célelőirányzat támogatása a nemzeti, illetve nemzetközi
turisztikai marketing- és promóciós tevékenységet, az idegenforgalom fellendítését,
kisebb hazai rendezvények rendezését és a Formula-1 Magyar Nagydíj rendezői
jogdíjának támogatását szolgálja.
A Külügyminisztérium fejezet részéről kiemelten támogatott cél a felülvizsgált
külképviseleti hálózat működésén keresztül a magyar kül- és európa-politikai
érdekérvényesítő képességünk növelése; a nemzetközi szervezetek keretében a
globális problémák megoldásában, valamint a demokratizálódási folyamatok
elősegítésében való aktív részvétel; a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a
humanitárius segélyezési tevékenység támogatása; a szomszédsági és regionális
politika, valamint a határon túli magyarsággal való kapcsolat ápolása.
A Visegrádi Együttműködés (V4) 2013-2014. évi elnöksége 2014 első felében a
közép-európai együttműködés évét jelöli ki a külpolitikában.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezeten belül az egészségügyi ágazat 2014.
évi költségvetése tartalmazza az állam által átvett egészségügyi intézmények
fenntartásához szükséges forrásokat. Az előző évhez hasonlóan folytatódik az
egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása. A
költségvetés jelentős összeggel biztosítja továbbá az Országos Mentőszolgálat
működésével, a légimentés-eszközpark és az aneszteziológiai eszközök bérlésével, az
oltóanyag biztosításával összefüggő kiadásokat, a kisforgalmú gyógyszertárak
működtetési támogatását, valamint a patika hitelprogram kamattámogatásának
kiadását.
A fejezeten belül a szociális ágazatban a Kormány a korábbi évekhez hasonlóan
továbbra is kiemelten kezeli a családok megerősítését és támogatását, valamint a
gyermek- és ifjúságügy feladatait. A tárca 2014-ben is támogatást nyújt a kábítószerellenes feladatok ellátásához a szerhasználat nélküli életmodell és az egészséget
alapértékként közvetítő szemléletmód középpontba helyezésével. A korábbi évekhez
hasonlóan folytatódnak az esélyegyenlőségi és a fogyatékosok támogatásával
összefüggő feladatok és programok, a fejezetben több érdekvédelmi szervezet,
alapítvány címzett támogatására is biztosított a forrás. A szociális és gyermekvédelmi,
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gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményeinek támogatásával az állami
feladatellátás teljes egészében az Emberi Erőforrások Minisztériuma középirányító
szerve, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság feladatkörébe tartozik. A nem
állami, nem önkormányzati fenntartók részére biztosított források a civil szervezetek
és egyházak intézményeinek és szolgáltatásainak támogatásával hozzájárul az
ellátórendszer sokszínűségéhez. Továbbra is kiemelt cél a megváltozott
munkaképességűek támogatásával összefüggő rendszer hatékonyságának növelése, a
foglalkoztatással összefüggő támogatások, források a tárca költségvetésében
biztosítottak.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(a továbbiakban: Gyvt.) jelenleg a nevelőszülői tevékenység végzésére kétféle
jogviszonyban nyújt lehetőséget: nevelőszülői jogviszonyban, illetve hivatásos
nevelőszülői jogviszonyban. A kétféle nevelőszülői jogviszony közötti különbségtétel
során abból indult ki a jogalkotó, hogy előbbit kizárólagosan, egyéb
keresőtevékenység folytatása nélkül végzi a nevelőszülő, míg utóbbi ellátására más
keresőtevékenység folytatása mellett kerül sor.
A Gyvt. folyamatban lévő módosítása 2014. január 1-jétől megteremti az egységes
nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyt, amely a nevelőszülői tevékenységet
munkaként, professzióként ismeri el, továbbá valamennyi nevelőszülő számára azonos
jogosultságokat és kötelezettségeket jelent, megszüntetve a nevelőszülők közötti
jelenlegi különbségtételt és az abból fakadó feszültségeket. A foglalkoztatási
jogviszony bevezetése elősegíti a nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek biztonságos és
színvonalas ellátását, a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt 12 év alatti
gyermekek nevelőszülőnél történő elhelyezésének megvalósítását, növeli továbbá a
nevelőszülői tevékenység társadalmi megbecsülését, valamint a nevelőszülői
tevékenység vonzóbbá tételével hozzájárul a nevelőszülői férőhelyek fejlesztéséhez. A
nevelőszülők számára kialakított díjazás figyelemmel van a tartósan beteg, a
fogyatékkal élő, a három év alatti, illetve a súlyos pszichés tüneteket mutató, a
disszociális magatartású, a szenvedélybetegséggel küzdő gyermekek ellátásából,
neveléséből fakadó többletterhekre is. A foglalkoztatási jogviszonnyal összefüggő
finanszírozási változásokat a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat már figyelembe
veszi.
A kulturális ágazat feladatai 2014-ben is összetettek, a tárca a kulturális intézmények –
közgyűjtemények, művészeti és egyéb kulturális feladatot ellátó intézmények –
fenntartása mellett támogatást biztosít többek között közművelődési, örökségvédelmi,
alkotóművészeti és előadó-művészeti feladatok ellátására. 2014-ben pénzügyileg is
lezárul a Mátyás-templom rekonstrukciója, s az Erkel Színház 2013. évi felújítását
követően a Magyar Állami Operaház immár két játszóhelyen tarthatja előadásait.
2014-től a tárca kiemelten támogatja a Budapesti Tavaszi és Őszi Fesztivál
megrendezését, és támogatást nyújt olyan új intézményeknek is, mint a Budapest
Music Center vagy a Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ.
A köznevelés vonatkozásában kiemelt hangsúlyt kapnak mindazon feladatok,
támogatások, melyek hozzájárulnak a minőségi oktatáshoz való egyenlő
hozzáféréshez, a társadalmi szolidaritás és méltányosság érvényesüléséhez, valamint
meghatározó cél továbbra is az állam felelősségvállalásának biztosítása az oktatás
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tekintetében. A korábbi évekhez hasonlóan nagy figyelmet fordít a tárca a határon túli
kapcsolatok ápolására, az uniós és nemzetközi oktatási és képzési programokban való
részvételre.
A felsőoktatás támogatásának döntő része az állami és nem állami felsőoktatási
intézmények támogatásában jelenik meg. Az elmúlt években megfogalmazódott
struktúraátalakítási törekvéseket az egyedi és célzott támogatást biztosító Felsőoktatási
Struktúraátalakítási Alap, a minőségfejlesztési, versenyképesség-javítási célokat pedig
a felsőoktatási kiválósági támogatások kerete segíti. Jelentős fejlesztést indít a
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, melynek 2014. évi üteméhez a költségvetés
kiemelt támogatást biztosít.
A sport ágazat feladatait 2014-ben is a sokrétűség, összetettség jellemzi. A tárca
költségvetése 2013-ban is fedezetet nyújt az utánpótlás-nevelési feladatok elvégzésére,
az országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszerének kialakítására, a
fogyatékkal élők sportjának, a diáksportnak és szabadidősportnak a támogatására. A
versenysport-támogatások, a doppingellenes feladatok és a 2014. évi téli olimpiai és
paralimpiai kiutazás tételei szintén szerepelnek a minisztérium költségvetésében.
Folytatódnak a már megkezdett sportlétesítmény-beruházási és -felújítási projektek
(Nemzeti Olimpiai Központ, Tüskecsarnok és uszoda, Debreceni Nagyerdei Stadion,
Ferencvárosi Stadion), melyek köre új tételekkel is kiegészül, mint például a kiemelt
sportágak létesítményfejlesztései, a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és
Nyíltvízi Világbajnoksághoz kötődő létesítmények, vagy a szombathelyi, diósgyőri és
székesfehérvári stadionok. Emellett a kiemelkedő teljesítményt nyújtó sportolók és
sportszakemberek elismerése továbbra is alapvető cél.
A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtható támogatások célja a nemzetiségi
önkormányzati rendszer és civil szektor működési költségeinek, érdekvédelmi és
érdekképviseleti tevékenységének támogatása, a nemzetiségek hagyományainak,
anyanyelvének, kultúrájának, szellemi és tárgyi emlékeinek ápolása, a kormányközi
kisebbségi vegyes bizottsági ajánlások teljesítésének elősegítése. A nemzetiségi ágazat
kapcsán kiemelendő a nemzetiségek kulturális autonómiáját megvalósító intézményi
rendszer továbbfejlesztése, társadalmi szerepvállalásuk erősítése.
A szaktárca látja el a társadalmi felzárkózás és a romák társadalmi integrációjának
kormányzati koordinációját és az ezzel kapcsolatos szakmai feladatokat. Az ennek
keretében folytatott programok több jelentős területet érintenek, mint például a
gyermekszegénység elleni küzdelem, a gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladását
segítő esélyteremtés, a hátrányos helyzetű emberek foglalkoztathatóságát szolgáló
intézkedések, valamint a társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének
kiépítése.
Az egyházügyekkel kapcsolatos feladatai körében a tárca kiemelt figyelmet fordít az
egyházakkal való folyamatos kapcsolattartásra és egyeztetésre, beleértve a határon túli
magyar egyházi szervezeteket is. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének
anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvénnyel is összhangban nyújtott
támogatások hozzájárulnak az egyházi jogi személyek és vallási közösségek hitéleti,
közösségépítő és értékmegőrző tevékenységéhez, és elősegítik a kistelepüléseken
működő egyházak népességmegtartó munkáját. Jelentős támogatást biztosít az egyházi
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épített örökség védelmét, valamint a feladatellátás feltételeinek javítását szolgáló
beruházásokhoz.
A Gazdasági Versenyhivatal 2014. évi javasolt kiadási előirányzatát teljes egészében
költségvetési támogatás finanszírozza. A hivatal ellátja a törvény szerinti
versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami versenyszempontú
jogszabály-véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését.
A Központi Statisztikai Hivatal fejezet 2014. évi előirányzatán rendelkezésre álló
források a Hivatal és intézményei működését, valamint a zavartalan feladatellátást
biztosítják.
A Magyar Tudományos Akadémia fejezet 2014. évi célkitűzései között a megújított
kutatóintézet-hálózat fejlesztése és versenyképességének növelése, a posztdoktori
pályázati program kiterjesztése, a fiatal kutatók akadémiai kutatóintézetekben történő
alkalmazását elősegítő Lendület Program bővítése, valamint egyes kiválósági
központok fejlesztése szerepel. A rendelkezésre álló források elosztásánál továbbra is
a tudományos kiválóság szempontjai érvényesülnek. Az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramok 2012-ben jelentősen megemelt költségvetési támogatása
2014-ben is biztosított.
A Magyar Művészeti Akadémiáról (a továbbiakban: MMA) szóló 2011. évi CIX.
törvény rendelkezése értelmében az MMA mint köztestület a költségvetésben önálló
fejezetet alkot. Az MMA számára 2014-ben biztosított támogatás a szervezet
működésére, a köztestületi tagok tiszteletdíjára, az MMA törvényben meghatározott
feladatainak ellátására – többek között kutatási tevékenység, könyv- és folyóiratkiadás, társadalmi szervezetek támogatására – és a 2014-ben megnyíló Pesti Vigadó
működtetésére szolgál.
3.2.

A központi költségvetésben megjelenő EU támogatásokból származó
bevételek és kiadások

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételein belül 2014-ben az uniós források
összesen 1734,6 milliárd forintot képviselnek, több támogatási program keretében
használhatók fel.
A 2007-2013 közötti uniós pénzügyi kerettervhez kapcsolódó támogatások
A 2007-2013 közötti időszak uniós pénzügyi kerettervéhez kapcsolódó strukturális és
kohéziós politikai fejlesztési célok megvalósításának stratégiai dokumentuma az
NSRK. Az NSRK stratégiai célkitűzései nyolc ágazati és hét regionális operatív
program keretében valósulnak meg, mely a Strukturális Alapok, és a Kohéziós Alap
forrásainak felhasználását célozza. 2014-ben az NSRK operatív programjainak
keretében 1787,9 milliárd forint kifizetésével számol a tervezet, amelyből
1442,9 milliárd forint az európai uniós forrás. Az EU által jóváhagyott hétéves
indikatív pénzügyi tábla az operatív programok uniós és hazai finanszírozási arányát
85-15%-ban rögzítette. A támogatás mértékének meghatározásánál azonban tekintettel
kell lenni arra, hogy az EU által előírt hazai társfinanszírozási kötelezettség a központi
költségvetési finanszírozásnál bővebb kategóriát ölel fel. Így a kormányzati szektorba
tartozó közszféra-kedvezményezettek (elsősorban önkormányzatok) önereje is
beleszámít ebbe az összegbe, ami egyes programok esetében az elméleti aránynál jóval
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kisebb központi költségvetési támogatást eredményez. Ezt ellenpontozza az, hogy a
regionális és végrehajtási operatív programok kifizetései az elmúlt időszakban
magasak voltak, így az időközi kifizetés keretében átutalható 95%-os uniós támogatást
ezek a programok már 2014-ben elérik, az uniós jogszabályoknak megfelelően az
utolsó 5%-ot a hazai költségvetésnek kell megelőlegezni a projektek zárásáig, azonban
az ESA-módszertan szerint számolt hiányt ez a tétel nem befolyásolja. Mindezeket
figyelembe véve a 2014. évben az uniós források aránya 80%-os.
A 2007-2013 közötti időszakban az EU által rendelkezésre bocsátott, az – Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott – agrár- és vidékfejlesztési
támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás felhasználási területeit, céljait az
ÚMVP foglalja magába, mely öt tengelyre tagolódik. Az I. A mezőgazdaság és
erdészeti ágazat versenyképességének javítása, II. A környezet és a vidék fejlesztése,
III. Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése, IV.
LEADER – helyi közösségek fejlesztése, V. Technikai segítségnyújtás. Ezen felül meg
kell említeni az Európai Halászati Alapot (a továbbiakban: EHA), amely a halászati
támogatásokat finanszírozza. A halászatra fordított források jelentőségben nem
maradnak el az agrártámogatásoktól.
Az alapok átlagos uniós-hazai közkiadási aránya 75-25%, de ettől az aránytól az egyes
konkrét intézkedések eltérnek. Az ÚMVP tervezett kiadása 224,5 milliárd forint,
melyből 163,8 milliárd forint az uniós forrás, míg a halászati támogatásokra
2,5 milliárd forint került tervezésre, melyből 1,9 milliárd forint az uniós támogatás.
Az Európai Területi Együttműködés (a továbbiakban: ETE) keretében megvalósuló
programok, projektek a határmenti régiók együttműködését és kiegyensúlyozott
fejlesztését célozzák. Az ETE programjai a szomszédos országokkal közösen
megvalósított projektek formájában realizálódnak. Az ETE programok
jogcímcsoporton belül kerül megtervezésre a régiók közötti együttműködést elősegítő,
úgynevezett INTERREG IVC program, valamint a nem európai uniós szomszédos
tagországokkal való együttműködést magában foglaló Európai Szomszédsági és
Partnerségi Eszköz (a továbbiakban: ENPI). Az INTERREG IVC program konkrét
célja, hogy a régióközi együttműködésen keresztül hozzájáruljon az innováció, a tudás
alapú gazdaság, a környezetvédelem és kockázatmegelőzés területén Európa gazdasági
modernizációjához és növekvő versenyképességéhez. Az ENPI az Európai Bizottság
által kezdeményezett pénzügyi eszköz, amely a közösség külső határai mentén
elhelyezkedő, jelenleg EU-n kívüli partnerországok érintett régióival való
együttműködést támogatja. E jogcím-csoportokon együttesen 19,4 milliárd forint
kiadással számol a javaslat, amelyhez 17,2 milliárd forint európai uniós bevétel társul,
2,1 milliárd forint nemzeti társfinanszírozással.
Az Európai Bizottság és Svájc közötti kétoldalú megállapodás értelmében Svájc
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2004. évben csatlakozott országok
részére. A Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek kilenc prioritási területe
a regionális fejlesztés, árvízvédelem, infrastruktúra, természetvédelem, Magántőke
Alap, turizmus, K+F és ösztöndíjalapok, egészségügy, továbbá a biztonság. A Svájci
Alap támogatásából megvalósuló projektek esetén a 2014. évi törvényjavaslat
12,0 milliárd forint összegű kiadással számol, amely magában foglal 11,0 milliárd
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forint összegű donor állami hozzájárulást, valamint ahhoz kapcsolódóan 1,0 milliárd
forint összegű hazai támogatást.
Az EGT, Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében a 2009-2014. években is
lehetőség nyílik projektek finanszírozására. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus
2009-2014-es időszakában forrásfelhasználásra a következő fő prioritási területek
mentén kerülhet sor: szén-dioxid megkötése és tárolása, zöld ipari innováció, kutatás
és ösztöndíj, humán erőforrás- és társadalmi fejlődés, bel- és igazságügy, méltányos
munka és háromoldalú párbeszéd előmozdítása. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus
2009-2014-es időszakában a környezetvédelem és környezetgazdálkodás,
klímaváltozás és megújuló energia, civil társadalom, humán erőforrás- és társadalmi
fejlődés, valamint a kulturális örökség védelme jelentik a főbb prioritási területeket.
Az EGT, valamint a Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek 2009-2014.
évi programjának finanszírozására a 2014. évben kiadási oldalon 9,8 milliárd forintot,
donor állami hozzájárulásként 8,3 milliárd forintot tartalmaz a törvényjavaslat.
Az Európai Tanács által 2004. évben elfogadott, ún. Hágai Programmal kezdődött a
közös európai migrációs és menekültügyi politika, amelyet követően az Európai
Bizottság egy egységes, ún. Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása
elnevezésű programot (a továbbiakban: Program) alkotott. A 2007-2013 közötti
Program részeként sor került a Külső Határok Alap, az Európai Visszatérési Alap, és
az Európai Integrációs Alap létrehozására, valamint az Európai Menekültügyi Alap
továbbfejlesztésére. Az Európai Integrációs Alap nyújt támogatást a harmadik
országbeli állampolgárok beilleszkedésének elősegítése érdekében. Az Európai
Visszatérési Alap célja, hogy a harmadik országbeli állampolgárok önkéntes
hazatéréséhez nyújtson támogatást. Az Európai Menekültügyi Alap célja a
menekültek, oltalmazottak, menedékesek és menedékkérők helyzetének javítása. A
Külső Határok Alapból nyújtott támogatás révén lehetőség nyílik az integrált
határellenőrzés hatékonyságának növelésére, a külső határok magasabb szintű
védelmére, az egységes európai határőrizeti rendszer fejlesztésére. A 2014. évi
költségvetés a 2007-2013 programozási időszak tekintetében 8,0 milliárd forint
kiadással számol, amelyből 5,7 milliárd forint a várható uniós bevételek összege.
A 2014-2020 programozási időszak
A Partnerségi Megállapodás (a továbbiakban: PM) alapozza meg Magyarország 2014
és 2020 közötti uniós finanszírozású fejlesztési programjait. Az egyes programokon
keresztül jelentős fejlesztési források felhasználását tervezi az ország, támogatva ezzel
az EU Kohéziós, Vidékfejlesztési és Halászati Politikáját. A programok végrehajtása
nem utolsósorban az EU 2020-as célkitűzéseihez való hozzájárulást is erősíti. A
2007-2013. évi költségvetési időszakhoz hasonlóan a programokat Magyarország
tervezi meg, és az Európai Bizottsággal való egyeztetést követően indulhat a
megvalósítás.
A PM egyaránt magában foglalja az EU Kohéziós Politikájának pénzügyi alapjai
(Strukturális Alapok: Európai Regionális Fejlesztési Alap - ERFA, Európai Szociális
Alap - ESZA és Kohéziós Alap - KA) által finanszírozott operatív programokat,
valamint az EMVA és az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (a továbbiakban:
ETHA) hazai felhasználásáról szóló programokat. Emellett a PM összhangot teremt a
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magyar tagállami programok és az EU Európai Területi Együttműködési programjai
között is (pl. a határmenti programok és a Duna-térség transznacionális programja),
továbbá kitekint egyéb uniós forrásokra és kezdeményezésekre is. A PM várhatóan
novemberre készül el, az Európai Bizottság előreláthatólag jövő év elején az operatív
programok tervdokumentumaival együtt hagyja jóvá, ezt követően indulhat a
végrehajtás.
A 2014-2020-as programidőszak forrásainak felhasználási keretei a 2007-2013-as
időszakhoz képest jóval szigorúbbak: a tagállamoknak mind a tervezés, mind a
végrehajtás során számos új feltételt, vagy korábban létező, de szigorított
követelményt kell teljesíteniük. A programok indításához számos előzetes feltételnek
(ex-ante kondicionalitások – pl. stratégiák, intézményi feltételek megléte, EU
jogszabályok átültetése) kell megfelelni; a végrehajtás során a vállalt – és
indikátorokkal alátámasztott – célok teljesülését szigorúan számon kérik (ettől függ,
hogy a rendelkezésre álló keret 7%-ának megfelelő, tartalékba helyezett összeget (ún.
teljesítménytartalékot) 2020-ban mely prioritások kaphatják meg). Ugyancsak szigorú
elvárás az Európai Tanács országspecifikus ajánlásainak programba építése és a
makrogazdasági célok (pl. túlzott hiány, egyensúlytalanság elkerülésének) folyamatos
teljesítése (makrogazdasági kondicionalitás). A feltételek megszegése a 2007-2013-as
időszakhoz képest jóval nagyobb mértékű, szélesebb körű és automatikus költségvetési
szankciókat jelent. Ezen túl, a fejlesztés lehetséges területei az EU 2020 Stratégiához
igazodnak, és ebből következően az uniós jogszabályok az eltérő fejlettségű régiókra
más-más uniós fejlesztési (ún. tematikus koncentrációs) célok teljesítését írják elő,
azaz a 11 előírt tematikus célból bizonyos (pl. klíma) célokra kell a források
meghatározott hányadát fordítani. Szintén előre rögzített az ESZA és az ERFA
részaránya.
A tervezhető – kisebb függő tételek miatt még nem végleges – teljes európai uniós
keret 6477,6 milliárd forint. A kevésbé fejlett régiókra 4455,1 milliárd forint, a Közép
Magyarországi Régióra 137,7 milliárd forint európai uniós kohéziós forrás jut, míg a
Kohéziós Alap országosan felhasználható kerete 1778,1 milliárd forint. Az ETE kerete
106,8 milliárd forint. Az uniós kereteket egészíti ki a kedvezményezettek főszabály
szerint 15%-os (a Közép- Magyarország Régióban 50%-os) önereje. A vidékfejlesztési
(EMVA) és a halászati programok (ETHA) európai uniós forrásairól az Európai
Bizottság még nem közölt hivatalos adatokat.
2014-től kezdődően a közlekedés-fejlesztési források egy jelentős, transzeurópai
hálózatok kiépítését szolgáló része, mintegy 317,2 milliárd forint a Kohéziós Alap
helyett az ún. Európai Összekapcsolási Eszköz keretében pályázható meg közvetlenül
Brüsszelben.
A Kormány úgy döntött, hogy a kohéziós politikai források (ERFA, ESZA, KA)
60%-át közvetlenül gazdaságfejlesztésre fordítja. Ezt a célt egy horizontális
gazdaságfejlesztési és két területi operatív programon keresztül kívánja teljesíteni.
A 2014-2020 programozási időszak belügyi területre előirányzott európai uniós
forrásai Belügyi Alapok összefoglaló név alatt kerülnek megtervezésre a 2014. évi
költségvetésben. A Belső Biztonsági Alap a közös belső biztonsági stratégiához, a
jogérvényesítési együttműködéshez, valamint a külső határokon zajló tevékenység-
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menedzsmenthez biztosít forrásokat, míg a Menekültügyi és Migrációs Alap a
menekültügy és migrációs politika minden aspektusát lefedő támogatási lehetőséget
biztosít a tagállam számára. A 2014. évben kiadási oldalon 1,2 milliárd forint
összeggel számol a költségvetés, amely az előlegként folyósított európai uniós
forrásokból biztosított.
Az ETE a kohéziós politika önálló célkitűzése marad a 2014-2020 programozási
időszakban is, amelyet az ERFA finanszíroz. Az európai területi együttműködési
programok lehetnek határokon átívelő együttműködési, transznacionális
együttműködési (Duna transznacionális program, Közép-Európa transznacionális
program), valamint régiók közötti együttműködési programok (INTERREG VC,
ESPON, URBACT). A programozási időszak elejére jellemző, hogy a
kötelezettségvállalási összegek jelentősek, míg a kifizetések a programidőszak
előrehaladásával nőnek meg jelentősen. Mindez a 2014. évi kifizetés adatokon is
megjelenik, hiszen mindössze 0,4 milliárd forint összegű kiadás került megtervezésre,
amely hazai forrásból történik, tehát a hazai támogatási összeghez kapcsolható.
A 2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok megvalósítása egy új
intézményi környezetben indul, amelyben nagyobb feladata és felelőssége lesz a
szakmapolitikát irányító minisztériumoknak, a központi koordinációt pedig a
Miniszterelnökség háttérintézménye látja majd el. Az új operatív programok
indulásának első évében – tekintettel az operatív programok európai bizottsági
jóváhagyásának 2014. évi időpontjára – visszafogott, mindössze 47,6 milliárd forintos
kiadással lehet számolni, melyhez 41,2 milliárd forintos uniós bevétel társul. A
bevétel/kiadás aránya valamennyi operatív programra nézve 87%-os, figyelembe véve
a teljes költség alapú elszámolásra való áttérés szabályait. Az uniós előirányzatok
továbbra is felülről nyitott költségvetési sorok, így egy esetleges felfutásnak nincs
jogszabályi akadálya.
A 2014-2020 közötti vidékfejlesztési és halászati politika operatív programjai
struktúrájában és társfinanszírozási arányában jelentősen eltér a jelen finanszírozási
időszak programjaitól. A korábbi tengelyeket 6-6 prioritás váltja fel és az egyes
intézkedések ezek köré csoportosulnak. Az EMVA-ból finanszírozott intézkedések
többségében azonban érdemleges változás nem várható.
Jelentős változás következik be a társfinanszírozás mértékében is: a kevésbé fejlett
régiók eddigi 75-80%-os társfinanszírozási aránya az EMVA-ban 75% -ra csökken, a
fejlettebb régiók 50-55%-os aránya pedig 53%-ra módosul.
A Halászati Politika önálló politikává lesz és „leválik” a Kohéziós Politikáról, ezáltal
az ETHA-n belül nem kerülnek megkülönböztetésre régiók. A mezőgazdasági piacok
közös szervezésének mintájára létrejön a halászati és akvakultúra-termékek piacának
közös szervezése is.
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Az új időszak operatív programjai, valamint a végrehajtásért felelős minisztériumok a
következők:
Operatív Program
Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP

Forrás
ERFA

Versenyképes Közép-Magyarország OP ERFA
Terület- és Településfejlesztési OP

ERFA

Intelligens Közlekedésfejlesztési OP

ERFA,
KA

Környezet és Energetikai Hatékonysági ERFA,
OP
KA

Koordinációs OP

ERFA,
ESZA
KA

Vidékfejlesztési OP

EMVA

Halászati OP

ETHA

Emberi Erőforrás Fejlesztési OP

4.

Szakmai felelős
Irányító Hatóság
tárca
Nemzetgazdasági
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Minisztérium
Nemzetgazdasági
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Minisztérium
Nemzetgazdasági
Nemzetgazdasági
Minisztérium
Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium
Minisztérium
Nemzeti Fejlesztési Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium,
Minisztérium
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Emberi Erőforrások Emberi Erőforrások
Minisztériuma
Minisztériuma
Miniszterelnökség
Miniszterelnökség
Vidékfejlesztési
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Minisztérium
Vidékfejlesztési
Vidékfejlesztési
Minisztérium
Minisztérium

Az állami vagyon kezelése

Az állami vagyonkezelés központi kezelésű bevételei és kiadásai
-

az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) hatálya és a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása;

-

a Magyar Fejlesztési Bankról szóló 2001. évi XX. törvény (MFB tv.) hatálya és a
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása; valamint

-

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény hatálya és a
vidékfejlesztési miniszter nevében eljáró Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
tulajdonosi joggyakorlása

alá tartozó vagyonnal kapcsolatos tételeket foglalják magukba. Itt jelennek meg
továbbá az állami koncessziók költségvetési bevételei, illetve a frekvenciahasznosítási
jog és az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek, valamint a légiközlekedési
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek is.
Az MNV Zrt. és az MFB Zrt. vagyonkezelési tevékenysége egységes minisztériumi
irányítás és felelősség mellett működik, vagyonkezelési tevékenységük hatásait
alapvetően a nemzeti fejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó XLIII. Az állami
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (vagyon fejezet) tartalmazza. A
Nemzeti Földalapba (a továbbiakban: NFA) tartozó vagyonnal kapcsolatos tételek
önálló költségvetési fejezetben jelennek meg. A differenciálódás ellenére továbbra is
egységes költségvetési elszámolási szabályok érvényesülnek a vagyongazdálkodási
műveletek során.
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Az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint az állami vagyonnal
összefüggő bevételek egy része megjelenik a központi költségvetés mérlegében, más
részük (a kölcsön-visszatérülések, értékpapírokkal végzett műveletek) finanszírozási
műveletnek minősül, amely nem érinti a központi költségvetés egyenlegét. Az állami
vagyonnal összefüggő kiadások szintén e két típusba sorolhatók, a kölcsönnyújtások
lehetnek finanszírozási műveletek.
Az állami vagyongazdálkodási feladatok kapcsán felmerülő kiadások együttes mértéke
170,9 milliárd forint, amelynek nagyságrendjét a Nemzeti Eszközkezelő
tevékenységére és ingatlanprojektek megvalósítására tervezett összegek határozzák
meg, a vagyongazdálkodás rendszeres tételei mellett. Az együttesen 199,9 milliárd
forint összegű bevételek legjelentősebb része a frekvenciahasznosítási jog
értékesítéséből várható a 2014. évben.
4.1.

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások

A kincstári vagyon részét képező NFA-ba tartoznak az állam tulajdonában lévő mezőés erdőgazdasági tevékenységet szolgáló, ahhoz szükséges földrészletek, amelyeket - a
vonatkozó jogszabályi előírások alapján - a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi
LXXXVII. törvény szerinti földbirtok-politikai irányelvekre figyelemmel kell
hasznosítani. Az NFA felett az állam nevében a tulajdonosi jogokat és
kötelezettségeket a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet útján az agrárpolitikáért felelős
miniszter gyakorolja.
Az NFA-fejezet bevételei túlnyomó részben a termőföldek értékesítéséből származó
összegekből, valamint a termőföldek hasznosításából eredő haszonbérleti díjakból
tevődnek össze.
A termőföldek értékesítéséből eredő bevételek előző évihez mért jelentősebb mértékű
növekedése részben azon jogszabályi változásra vezethető vissza, amely alapján az
NFA kezelő szerve a korábbi maximum egy hektár helyett immár a három hektárt meg
nem haladó térmértékű földrészletekre köthet egyszerűsített, gyorsított eljárásban
adásvételi szerződéseket. Másrészt az állami tulajdonú termőföldi ingatlanvagyon
folyamatban lévő felméréséhez és rendezéséhez kapcsolódó termőföld-hasznosítási
módok vizsgálatai alapján ugyancsak bővül az értékesíthető földrészletek köre.
A termőföldek hasznosításából származó haszonbérleti díjbevételek teljesítéséhez
szükséges a haszonbérleti díjak piaci árakhoz való közelítése, valamint az ez idáig
hasznosítatlan területek egy részének haszonbérleti körbe való bevonása.
Az NFA-fejezet kiadásai közül a termőföldvásárlás, valamint a termőföldért kifizetésre
kerülő életjáradékok előirányzatának nagyságrendje a meghatározó.
A termőföldvásárlásra fordítható összegek előző évihez mért növekedése elsősorban
azzal függ össze, hogy 2014. április 30-án lejár a termőföldekre vonatkozóan jelenleg
a külföldiekkel szemben fennálló tulajdonszerzési tilalmak és korlátozások rendszere.
Ehhez kötődően az államot a földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint a
közfoglalkoztatás és más egyéb közérdekű célok megvalósítása érdekében megillető
elővásárlási jog aktívabb gyakorlása hozzájárulhat a termőföldpiac élénkítéséhez és
szabályozásához, a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásához, illetve
a „zsebszerződések” kiszűréséhez, azok teljesülésének megakadályozásához.
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A termőföldért életjáradék programokhoz kapcsolódóan a kifizetni tervezett összegek
előző évi szinten maradása tervezhető, figyelembe véve a programokban részt vevők
halandósági adatait, az életjáradékok tárgyévet megelőző évben megvalósult átlagos
nyugdíjemeléshez kötődő emelkedésének mértékét, és azt, hogy az NFA kezelő szerve
a 2014. évben új életjáradéki programot nem tervez indítani.
A fentieken túl az NFA részéről továbbra is hangsúlyos feladat a termőföld védelméről
szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettségek teljesítése, valamint a
termőföldi vagyonnyilvántartások rendezése.
4.2.

A vagyon fejezet bevételei és kiadásai

Ingatlanügyletek
Az ingatlanértékesítésből származó bevételeket a feleslegessé vált ingatlanok tervezett
eladása alapozza meg. A 2014. évre tervezett bevétel alapvetően a ferencvárosi
labdarúgó stadion értékesíthető telekrészének várható eladásából, valamint számos,
kisebb értékű értékesítésből származhat. Az ingatlanpiac fellendülésére 2013-ban sem
került sor, és a jelenleg ismert körülmények figyelembevételével erre a 2014. évben is
csak kis elmozdulással lehet számítani.
Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által
működtetendő konstrukció (NET program) a szociálisan leginkább rászoruló
családoknak kíván segítséget nyújtani. Az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó
legjelentősebb kiadási tételt a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kiadásai jelentik.
A 2014. évi kiadások között kiemelten jelennek meg az új ferencvárosi labdarúgó
stadion beruházására és a Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai
Oktatási Központ projekt megvalósítására szánt összegek.
E kiemelt beruházások mellett 2014-ben a Táncsics-börtön épületéért az Amerikai
Egyesült Államok követségének átadandó épület felújítási munkálatai várhatóan
befejeződnek, az ingatlan átadásra kerülhet. Lehetőség nyílik a már több éve
kényszerűen elmaradt ingatlanberuházások egy részének pótlására és műemlékek
felújítására is.
Osztalékbevételek
A 2013. évi társasági eredmények alapján elvonható osztalékbevételek döntő része
várhatóan továbbra is a Magyar Villamos Művek Zrt.-től származik.
A várható – többségi állami tulajdonból származó – osztalékbevétel nagysága a
társaságok osztalékfizetési képességének és a társasági fejlesztési, beruházási
igényeknek a figyelembevételével került meghatározásra, mely a 2013. évi
tervösszeghez képest a 2014. évben csökkenő tendenciát mutat, azonban a jövő évi
tervek nem számolnak eredménytartalékot is terhelő elvonással.
Állami tulajdonú gazdasági társaságok tőkeemelése és támogatása
Ezek az előirányzatok megoszlanak az MNV Zrt. és az MFB Zrt. között. Társasági
finanszírozásként jelenik meg a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt., illetve egyes nonprofit
társaságok közfeladatainak támogatása. A 2014. évi terv az új vízügyi törvény
elfogadása következtében számol a regionális vízi közművek reorganizációjához
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kapcsolódóan jelentkező tőkeemelési igényekkel, valamint a Nemzeti Eszközkezelő
Zrt. tőkeemelési igényével is.
A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások
A korábbi privatizációkhoz kötődő állami kötelezettségek közül az állam tulajdonosi
felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok (pl. Nitrokémia Zrt. által a SédNádor csatorna kármentesítése, simontornyai volt bőrgyár kármentesítése, MecsekÖko Zrt. bányabezárás, rekultiváció) finanszírozása a meghatározó, mely a 2014. évtől
kibővül a Tiszavasvári (volt Alkaloida) Hulladéklerakó telep rekultivációjával.
Frekvenciahasznosítási, kvótaértékesítési és koncessziós bevételek
Az állami vagyongazdálkodási bevételek döntő része a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság által értékesítendő frekvenciahasználati jogok ellenértékéből származik. A
2014. év során a 2013-ban értékesített sávok frekvenciahasználati jogosultságához
képest nagyobb mennyiségű spektrum frekvenciahasználati jogának eladását tervezi a
Hatóság. A jövő évben befejezendő árverés 2x30 MHz 800 MHz-es frekvenciasáv,
2x5 MHz-nyi 900 MHz-es sáv, 2x15 MHz-nyi 1800 MHz-es sáv, 2x15 MHz-nyi
2100 MHz-es sáv és 2x70 MHz-nyi 2600 MHz-es sáv értékesítését fogja át. Az
értékesítendő frekvenciahasználat 15 éves időtávra szólhat a jelenleg 7,5 illetve
6 évvel történő meghosszabbítással szemben, amely indokolttá teheti az állam részéről
a magasabb ellenérték elvárását, hiszen a használat időtartama kellő időt biztosít az
igénybe vevők számára a megtérülésre. Az uniós tagállamokban eddig lezajlott
értékesítések tapasztalatai szerint a 800 MHz-es sáv a többi frekvenciasávon belül is
relatíve nagy értéket képvisel. Így ennek megfelelő árazásával és a többi fentebb
felsorolt sáv addicionális értékesítésével jelentős összegű költségvetési bevétel érhető
el.
Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből származó bevétel
emelkedését az okozza, hogy a 2013. évhez képest csaknem kétszeresére nő az
értékesítendő kvótamennyiség, mivel a villamosenergia-szektor már nem részesül
ingyenes kiosztásban.
A tervezett koncessziós bevételek legjelentősebb hányada (2,1 milliárd forint) a
szerencsejáték-koncesszióból származik. A további bevételeket a fennálló – távközlési,
autópálya, valamint a 2014. évtől a dohánytermékek kiskereskedelméhez kapcsolódó
és a bányászati – koncessziós szerződések alapján évente fizetendő összegek adják.

B.
AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK GAZDÁLKODÁSA
Elkülönített állami pénzalapként hat alap működik. Az alapok 2014. évi főbb
támogatási céljai:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul meg a 2014. évben is a Startmunkaprogram finanszírozása. Az előirányzat az országos közfoglalkoztatási
programokra és kistérségi mintaprogramokra, valamint az önkormányzati
közfoglalkoztatásra nyújt fedezetet. Ezenfelül a tervezett összeg a 2013. évről
áthúzódó kiadások teljesítésére is szolgál. A 2013. évi előirányzathoz viszonyítva
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30 milliárd forinttal több forrás áll rendelkezésre, amely a téli és a kora tavaszi időszak
közfoglalkoztatási programjainak megvalósítását biztosítja. A tervek szerint a téli
közfoglalkoztatás
keretében
a
kistérségi
Startmunka
mintaprogramok
programelemeiben dolgozó közfoglalkoztatottak téli továbbfoglalkoztatása, szociális
segítők téli közfoglalkoztatása (idősgondozás), valamint hagyományos önkormányzati,
hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás valósulhat meg. Az Alap új kiadási jogcíme a
„2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása”, mely
keretében az Alap előfinanszírozza az Ifjúsági Garancia programot. Az Alap biztosítja
továbbra is a foglalkoztatási és képzési aktív eszközök működtetéséhez, a szakképzési
és felnőttképzési támogatásokhoz, a bérgarancia támogatásokhoz szükséges pénzügyi
forrást, valamint finanszírozza az álláskeresési ellátásokat. Az európai uniós források
fogadásához a foglalkoztathatóság fejlesztésére és az alkalmazkodóképesség javítására
szolgáló prioritások tekintetében társfinanszírozással járul hozzá az Alap. A
Társadalmi megújulás Operatív Program „Munkaerőpiaci szolgáltatások és
támogatások”, illetve „Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások” intézkedései
esetében az Alap előfinanszírozást teljesít.
A Bethlen Gábor Alap célja, hogy a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való
- egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és
kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti
sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatást nyújtson. Az
Alap fedezetet biztosít a Magyarország határain belül és kívül élő magyar közösségek
kölcsönös megismerése, valamint a nemzeti teljesítmény legfontosabb példáinak
bemutatása, továbbá a magyarságismereti és nemzetpolitikai kutatások elősegítése
érdekében létrehozott Magyarság Háza működéséhez. Az Alap kiadásai közül az
„Oktatás-nevelési támogatás” előirányzatból a szomszédos államokban élő
magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény (Státusz törvény) alapján járó nevelési,
oktatási, tankönyv- és taneszköz-, valamint hallgatói támogatások valósulnak meg.
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a radioaktív hulladékok végleges
elhelyezésének, a kiégett üzemanyagok átmeneti tárolásának és a nukleárisüzemanyagciklus lezárásának, továbbá a nukleáris létesítmények leszerelésének és az ellenőrzési,
valamint az információs célú önkormányzati társulások támogatásának finanszírozását
biztosítja. Az Alapból 2014-ben új kiadásként jelenik meg az MTA EK kutatóreaktor
kiégett üzemanyag visszaszállításához kapcsolódó költség, mely a kiégett fűtőelemek
feldolgozása során képződő másodlagos hulladékok oroszországi tárolásához
kapcsolódik. Az MTA EK költségvetési támogatásából az Alapba történő befizetéssel
biztosítja a fedezetet.
A Nemzeti Kulturális Alap a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának,
megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatását szolgálja.
Külön kiadási jogcímen jelenik meg az Alap költségvetésében 2014-ben az Emberi
Erőforrások Minisztériuma irányítása, valamint felügyelete alá tartozó kulturális célú
központi költségvetési intézmények működési kiadásainak támogatása. Az Alap a
2014. évben az előző évihez képest jogszabályból adódó többletfeladatot nem lát el.
A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap az ár- és – árvízből
eredő – belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönöz. Az Alapba a
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Magyarország területén a veszélyeztetett területeken lakóingatlan-tulajdonnal
rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezután
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra. Az Alap eddig érvényesen
összesen 1 464 db kártalanítási szerződést kötött. Az összes érvényesen létrejött
szerződésből – figyelembe véve a szerződésmegszűnéseket – 2013. június 30-án
694 db hatályos kártalanítási szerződés állt fenn. 2014-ben az alapkezelő célja, hogy
minél több kártalanítási szerződés jöjjön létre, továbbá az esetlegesen bekövetkező
árvízi károk kárrendezése során az eddigieknek megfelelően továbbra is tartani kell a
WMA eljárásrendjében meghatározott ügyintézési határidőket.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai
innováció állami támogatását biztosítja. Az Alap átfogó célja a kutatás-fejlesztés és
innováció támogatása, a globális piacon versenyképes termékek és szolgáltatások
kifejlesztésének segítése magyar innovatív vállalkozásoknál, valamint a K+F
nemzetközi együttműködések erősítése. Az Alap befizetést teljesít a tudás-intenzív,
nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatásfejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében. 2014-ben az Alap
felhasználásával kapcsolatban a legfontosabb feladatok: a korábbi, részben áthúzódó
kötelezettségvállalások teljesítése, az új K+F programokra és pályázatokra való
felkészülés, illetve a pályázati konstrukciók meghirdetése.
C.
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK GAZDÁLKODÁSA
1.

Nyugdíjbiztosítási Alap

Az Alap 2014. évi költségvetése a bevételek és kiadások egyensúlyával számol, ami a
biztonságos finanszírozás fontos feltétele. Ez a költségvetés, hasonlóan az előző
évihez, profiltisztított költségvetés, tehát már nem tartalmazza a korhatár előtti
ellátásokat, kivéve a nők részére legalább 40 év jogosultsági idő alapján járó öregségi
nyugdíjakat.
Az előirányzatok meghatározásánál az első lépést a bázist képező 2013. évi várható
értékek előrejelzése képezte, mely az I-VIII. havi előzetes tényadatok, illetve a
meghatározó nagyságrendű előirányzatok esetében a korábbi években megfigyelt
évközi eloszlásokra jellemző sajátosságok figyelembevételével történt. A tervezés
további szakaszában figyelembe vételre került a költségvetés makrogazdasági hátterét
képező paraméterek közül a nemzetgazdasági szintű bruttó keresettömeg várható
növekedése, a 2014-re prognosztizált fogyasztói árindex, a társadalombiztosítási
nyugdíjrendszer főbb összefüggése, valamint a várható demográfiai folyamatoknak a
nyugdíjrendszer szempontjából figyelemre méltó vonatkozásai.
A költségvetés bevételi oldalának fontosabb jellemzői a következők:
-

a bevételek döntő részét a szociális hozzájárulási adó és a biztosítotti
járulékbefizetések képezik. Előbbi esetében változatlan a 27%-os mérték, de 2014.
január 1-jétől ennek 1%-a az Egészségbiztosítási Alapot illeti. Az előirányzat
meghatározásánál a keresetkiáramlás hatásán túl más, a bevételeket szintén növelő
tényezőkkel is számolt a költségvetés, és kalkulált az egyszerűsített adózási
formák választásából adódó bevételkieséssel is;
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-

a biztosítotti járulék mértéke változatlanul
kötelezettségnek továbbra sincs felső határa;

10%,

és

a

járulékfizetési

-

a bevételek köréből kikerül a megelőző években még itt tervezett korkedvezménybiztosítási járulék, mivel az érintett ellátásokat nem az Alap finanszírozza.

A kiadások döntő részét a nyugellátásokra fordított összeg képezi. Az előirányzat
ellátásfajták szerinti szerkezetében nincs változás, ugyanazon ellátásokat tartalmazza,
mint 2013-ban, tehát ide tartoznak a korbetöltött öregségi, a hozzátartozói ellátások, az
ún. szolgálatfüggő ellátások (a nők legalább 40 év jogosultsági idő alapján igénybe
vehető öregségi nyugdíja), valamint az egyösszegű méltányossági kifizetések. A
javaslat figyelembe veszi, hogy az öregségi nyugdíjkorhatár 62,5 évre emelkedik az
1952. évben születettek esetében. A kérdéses előirányzat tervezésekor a 2013. évi
várható érték képezte a bázist, erre két kiadásnövelő komponens hatása rakódik rá,
egyrészt a 2014-re tervezett fogyasztói árnövekedéssel megegyező mértékű 2,4 %-os
januári nyugdíjemelés, másrészt az ún. „automatizmusok” hatása. Utóbbi a létszám és
ellátásszám változását, a cserélődés és ennek következtében az állomány-összetétel
módosulásának a kiadásokra gyakorolt hatását jeleníti meg.
Az alapkezelő működésére fordítható kiadások előirányzata
jogszabályokban meghatározott feladatok maradéktalan teljesítését.
2.

biztosítja

a

Egészségbiztosítási Alap

Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi költségvetése a 2013. évhez hasonlóan a
bevételi és kiadási főösszeg egyezőségét irányozza elő.
Az Alap bevételei döntően két forrásból származnak. A szociális hozzájárulási adó
Egészségbiztosítási Alapot megillető része, illetve járulékbevételek és hozzájárulások
képezik az egyik csoportot, a költségvetési hozzájárulások adják a másik csoportot. Az
elsőként említett bevételi körbe tartozó biztosítotti egészségbiztosítási járulék
kialakítását alapvetően a 2013. évi várható érték- és a keresetkiáramlásra vonatkozó
makrogazdasági paraméter határozta meg. Ebben a bevételi csoportban jelenik meg
2014-ben újra a szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megillető része
is.
Az egyéb járulékok és hozzájárulások között meghatározó nagyságrendet az
egészségügyi szolgáltatási járulék és a munkáltatói táppénz-hozzájárulás képviseli. Az
előbbi előirányzatot a fogyasztói árszínvonal változása, míg az utóbbi előirányzatot a
táppénzkiadások 2014. évi alakulása befolyásolja.
Az egészségügyi hozzájárulás előirányzata alapvetően a 2013. évi várható érték és a
szabályváltozások figyelembevételével került meghatározásra.
Meghatározó forrást jelent a bevételek másik csoportját képező költségvetési
hozzájárulás. Ezen belül a járulék címen átvett pénzeszköz az ún. nemzeti
kockázatközösséghez kapcsolódó bevétel. Ez a térítés a biztosítási jogviszonyból
származó jövedelemmel nem rendelkező, de egészségügyi szolgáltatásokra jogosult
személyek után történik. Ide tartozik még többek között a rokkantsági, rehabilitációs
ellátások kiadásainak fedezetére és az Alap kiadásainak támogatására átvett tervezett
pénzeszköz is.

215

Az Alap bevételei tartalmazzák az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
egyéb bevételeket is. Ezen belül a három legnagyobb előirányzatot a gyógyszergyártók
és -forgalmazók befizetései, a népegészségügyi termékadó és a baleseti adó jelenti.
Az Alap meghatározó nagyságrendű kiadásai a természetbeni és a pénzbeli ellátások.
Az előbbi legnagyobb előirányzatát a gyógyító-megelőző ellátások képezik, amelynek
tervezett összege meghaladja az előző évi előirányzatot. A természetbeni ellátások
része a gyógyszertámogatási előirányzat is, amelynek kialakításánál a 2013. évi
várható folyamatok kerültek figyelembevételre.
A pénzbeli ellátások csoportjában a legnagyobb előirányzatot a rokkantsági,
rehabilitációs ellátások jelentik, amelynek tervezése a 2013. évi várható teljesítésen,
valamint a 2014. évi ellátásemelés kiadásnövelő hatásán alapul. Az ide tartozó táppénz
előirányzata a kiadásokat alapvetően befolyásoló paraméterek feltételezett értékei,
valamint a 2013. évre vonatkozó előrejelzések alapján került meghatározásra. A
terhességi gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj előirányzatok tekintetében
az előzőekben leírtakon túl az előirányzatokat érintő tervezett szabályváltozások
hatása került érvényesítésre.
D.
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERE HIÁNYÁNAK FINANSZÍROZÁSA,
AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE, ADÓSSÁGSZOLGÁLATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK
1.

A hiány finanszírozása és a központi költségvetés adósságának kezelése

A nemzetközi tőkepiaci válság hatására jelentősen átértékelődtek az államadósságkezelés kockázatai, és a nemzetközi befektetői hangulat változásai miatt
bizonytalanabbá vált a finanszírozási mozgástér is. A hagyományos piaci kockázatok,
a kamat- és devizaárfolyam-kockázaton túl kiemelt fontosságú a megújítási és
finanszírozási kockázat, valamint a likviditási tartalékok képzése, tartása is.
A finanszírozási és államadósság-kezelési szempontból 2014-re vonatkozó stratégiai
cél: a devizaadósság részarányának csökkentése érdekében a hiány és a lejáró
forintadósság finanszírozása forintkibocsátásokkal, a lejáró devizaadósságé devizakibocsátásokkal történjen. További célkitűzések a forintpiac stabilitásának megőrzése,
a piaci likviditás erősítése, a teljes körű piaci finanszírozás fenntartása és az IMF-hitel
2013-ban megvalósult visszafizetését követően a nemzetközi hitelcsomagból az
Európai Unió által nyújtott hitelek esedékes részletének visszafizetése. A korábbi
évekhez hasonlóan 2014-ben is a forintkibocsátások szerepe a meghatározó, a jelentős
összegű devizalejáratokat elsősorban piaci devizakötvény-kibocsátással kívánja
biztosítani az adósságkezelés. 2014-ben összesen 2,7 milliárd euró devizakötvény,
valamint 2,0 milliárd euró, Európai Unió által nyújtott hitel és 0,7 milliárd euró egyéb
hitel visszafizetése esedékes.
A tervezett nemzetközi devizakötvény-kibocsátások mellett további forrást jelent,
hogy 2014-ben is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozású hitel
felvétele várható a Nemzetközi Fejlesztési Intézményektől (NFI), amely 500,0 millió
euró (148,0 milliárd forint) külföldi, hosszú futamidejű forrás bevonását jelenti majd a
Kormány által jóváhagyott fejlesztési, beruházási programok megvalósításához.
Ezenkívül a 2013-ban rendkívül sikeres, az eurózóna inflációjához kötött kamatozású
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A központi kormányzat hiányának és a lejáró forintadósságnak a finanszírozását
forintkötény-kibocsátások biztosítják a tervek szerint. A - lejáratokon felüli - nettó
forintkötvény-kibocsátáson belül meghatározó a hosszú forrást jelentő államkötvények
és a lakossági állampapírok értékesítése. A közvetlenül a lakosságnak értékesített
állampapírok növelik a belföldi befektetői bázist, és megbízható finanszírozást
jelentenek az állam számára. A diszkontkincstárjegyek szerepe továbbra is az átmeneti
likviditási igény biztosítása.
2.

A központi költségvetés adósságának 2014. évi alakulása

A központi költségvetés nominális adóssága 2014 végére a GDP 75,2%-ára csökken.
Ezáltal folytatódik a 2011-ben elkezdődött folyamat, és az államadósság rátája, az
állam eladósodottsága tovább csökken.
3.

A költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadások

A nettó pénzforgalmi kamatkiadások várható pénzforgalmi összege 2014-ben
1073,4 milliárd forintot tesz ki, ami jelentős csökkenést jelent az előző évhez képest. A
nettó kamatkiadások 2014-ben várhatóan a GDP 3,5%-át teszik ki. A kamatkiadások
csökkenése az elmúlt időszakban bekövetkezett piaci hozamcsökkenés
következménye, aminek hatása meghaladja az államadósság nominális nagyságának
kismértékű emelkedéséből adódó kiadásnövekedést.
Az eredményszemléletű EDP szerinti nettó kamatkiadások 2014-ben 1127,0 milliárd
forintot tesznek ki.
A devizában fennálló adósság pénzforgalmi kamatkiadása 2014-re kismértékben nő az
önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt hitelek kamatai miatt (miközben az
eredményszemléletű kamat érdemben csökken elszámolás-technikai okok folytán). A
forintban fennálló adósság eredményszemléletű nettó kamatkiadása a tervezett
állománynövekedés (jelentős pozitív nettó kötvénykibocsátás) ellenére jelentősen
csökken az állampapír-hozamok csökkenése következtében.
Az eredményszemléletű nettó kamatkiadások 2014-ben a GDP 3,7%-át teszik ki.
4.

Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek

Az adóssággal kapcsolatos pénzforgalmi kamatbevételek 2014-ben 91,6 milliárd
forintot tesznek ki. Ezen belül a KESZ után kapott kamatok összege várhatóan
8,4 milliárd forint. A korábbinál kisebb bevételt a KESZ-re várható lényegesen kisebb
kamatláb és a kisebb átlagos állomány magyarázza. A bevételek összegét még
jelentősen meghatározza a hiányt finanszírozó államkötvények felhalmozott kamata,
amely 2014-ben 82,7 milliárd forintot tesz ki. A devizakamat-bevétel összege
várhatóan 0,5 milliárd forint lesz.
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I. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK
FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE
1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei
1. §
A 2014. évi költségvetés főösszegei.
2. §
Az 1. melléklet a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek fejezetek, címek,
alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti bontását tartalmazza.
2. Az államadósság értéke
3. §
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1)
bekezdése értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben összegszerűen meg
kell határozni az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás
önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek
adósságának a költségvetési év utolsó napjára – az Alaptörvény 36. cikk (4) és (5)
bekezdésének megfelelően – tervezett értékét. Az Alaptörvény 37. cikk (2) és (3)
bekezdésében foglaltak végrehajtása megkívánja az államadósság mutató
csökkentését, melynek érdekében szükséges meghatározni a három alrendszer
konszolidált összesített adósságának várható értékét 2014. év végén, valamint a bruttó
hazai termék 2014. évi várható értékét, továbbá az államadósság mutató 2013. év végi
értékét. A három alrendszer konszolidált összesített adósságának várható értéke az
alrendszerek közti konszolidáció miatt kisebb, mint a három alrendszer külön,
alrendszeren belül konszolidált adósságának összege. Ugyanis az önkormányzatoknak
várhatóan összesen 37,0 milliárd forint betét és kötvény követelése fog fennállni a
központi alrendszer felé. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény 6. § (1) bekezdése szerint az államadósság-mutató számításakor a
külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztető ügyleteket azonos árfolyamon
kell figyelembe venni, ami szükségessé teszi az árfolyamok meghatározását.
3. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő
kiadásai és bevételei
4. §
Önálló mellékletben jelennek meg azok az előirányzatok, melyek teljesülése külön
szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat-túllépés automatikusan
is bekövetkezhet anélkül, hogy a fejezetgazdának szabályozási feladata lenne. Ez a
melléklet tartalmazza még a Kormány engedélyével túlléphető előirányzatokat is.
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II. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES ELŐIRÁNYZATAINAK
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVAL
KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK
4. A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai
5. §
E paragrafus szabályozza annak az összegnek a felhasználását, amely –
céltartalékként – a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet
folytató intézményeinél foglalkoztatottak bérkompenzációja többlet személyi juttatása
és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
2014. évi kifizetésének, a Prémium Évek Programban résztvevők költségeinek, az
Állami Számvevőszéknél a számvevői illetményalap változása többletkiadásainak, a
központi költségvetési szervek létszámcsökkentései és az alkotmánybíró váltás
egyszeri többletkiadásainak finanszírozására szolgál. Felhatalmazást tartalmaz továbbá
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója
fejezet Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása
jogcímre történő átcsoportosításra.
5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések
6. §
A javaslat korlátozott módon teszi lehetővé az MNV Zrt. Magyar Állam nevében
történő külső forrásbevonását, tekintettel arra, hogy a rábízott vagyon kiadásait a
központi költségvetésből kell fedezni. Az MNV Zrt. általi forrásbevonás növeli mind a
hazai szabályozás szerinti államadósságot, mind a maastrichti adósságot. A 2014. évre
engedélyezhető – valamely állami vagyonelemhez kötődő – kötvénykibocsátás
alapvetően azt teszi lehetővé, hogy az MNV Zrt. által korábban kibocsátott, és a jövő
évben lejáró kötvénytartozás esetleges refinanszírozása – kedvező feltételek esetén – a
jelenlegihez hasonló konstrukcióban valósulhasson meg
Az állami vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalások átláthatóvá tétele érdekében
2014. évben az állami vagyonért felelős miniszternek a hozzá tartozó vagyonnal
kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a vagyonkezelési terv keretében jóvá kell
hagynia.
A vagyontörvények a költségvetési törvény szabályozási körébe utalják bizonyos
limitek évenkénti megállapítását, ezek mértéke megegyezik az ideivel. Az állami
vagyonról szóló törvény szerint a költségvetési törvényben kell meghatározni az
önkormányzatoknak és többcélú kistérségi társulásoknak térítésmentesen átadható
állami tulajdon éves keretösszegét. Ez alól kivételt képez a Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok, illetve a PPP-projektek keretében létrejött sportés oktatási ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása. Az előbbi
nagyságrendje nehezen tervezhető, az utóbbiak pedig jellegüknél fogva önkormányzati
feladatellátást szolgálnak, ezért indokolt lehetővé tenni, hogy a keretszám ezek
értékével túlléphető legyen.
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Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által
működtetendő konstrukció (NET program) a szociálisan leginkább rászoruló
családoknak kíván segítséget nyújtani. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt,
a Magyar Állami tulajdonába kerülő ingatlanok vagyonkezelői jogát a vonatkozó
törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. gyakorolja. A társaság az ingatlanokat
elsősorban a korábbi tulajdonosok részére történő bérbeadással hasznosítja. Az állami
tulajdonú ingatlanok hasznosításából és értékesítéséből származó bevételek az
államháztartási törvény alapján a központi költségvetés bevételét képezik. A
költségvetési törvény speciális rendelkezése alapján az ingatlanok hasznosításából és
értékesítéséből származó bevételek mértékéig indokolt esetben a Kormány a Nemzeti
Eszközkezelő Zrt. feladatellátását szolgáló többlet-kiadási lehetőséget teremthet.
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.
egyik fő bevétele a hatoslottó játékadója 80%-ának megfelelő forrás. A javaslat az
ágazat támogatása érdekében lehetővé teszi az érintett adóbevétel teljes összegének
megfelelő pénzeszközátadást. Tekintettel arra, hogy ennek összege a tervezéskor
becsült mértéket meghaladhatja, a törvénynek megfelelést biztosítandó, szükséges a
játékadó év közbeni alakulása függvényében a kontrollált támogatásnövelés
technikájának megteremtése.
A javaslat lehetőséget ad arra, hogy a Honvédelmi célra feleslegessé nyilvánított
ingatlanok értékesítéséből befolyó bevételek – a Kormány jóváhagyása esetén – a
Magyar Honvédség technikai modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására és
javítására kerüljenek felhasználásra. Ez elősegíti a biztonsági környezethez és a NATO
elvárásaihoz történő rugalmas alkalmazkodást a Magyar Honvédség részéről.
A honvédelmi célra feleslegessé vált vagyontárgyak értékesítési bevétele terhére
megvalósuló kiadásokra szóló felhatalmazás biztosítja a biztonsági környezethez és a
NATO elvárásaihoz történő rugalmas alkalmazkodást a Magyar Honvédség részéről.
Rendelkezik az egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az
állami egészségügyi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok
értékesítéséből származó bevételek egészségügyi beruházási és felújítási célú
forrásként való Kormány hatáskörben történő felhasználhatóságáról.
A folyamatosan növekvő fogvatartotti létszám indokolttá teszi a büntetésvégrehajtási férőhelyek bővítését. A javaslat a költségvetési egyenleg-romlás
megakadályozása érdekében ingatlanértékesítési bevételek meglétéhez köti a többletkiadás lehetőségét.
A javaslat lehetőséget ad arra, hogy a szociális és gyermekvédelmi célokra használt,
értékesítésre kijelölt, valamint az állami szociális és gyermekvédelmi feladatellátásra
szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek a
szociális és gyermekvédelmi célra, így különösen állami szociális és gyermekvédelmi
célú beruházások és felújítások finanszírozására lehessen felhasználni.
7. §
A vagyon-fejezet tartalék előirányzatának felhasználási szabályait a korábbi, kellő
rugalmasságot biztosító szabályokhoz hasonlóan határozza meg a javaslat. A
miniszteri és a Kormány általi átcsoportosítási hatáskört az egyedi ügyletek
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nagyságrendje alapozza meg. A kisebb ügyletek esetében hatékonyabb megoldás a
miniszteri engedély, a nagyobb ügyletek miatti átcsoportosítás csak a Kormány
engedélyével történhet.
A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a megvalósult többlet-bevételek mértékéig a
Kormány terven felüli kiadások teljesítését engedélyezze.
A javaslat a felhalmozási és hasznosítási kiadásokat érintő évközi igények kezelése
érdekében lehetőséget ad egyes kiadási előirányzatok között átcsoportosításra
maximum 1 milliárd forint összeghatárig.
8. §
A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemekkel kapcsolatos bevételeket és
kiadásokat tartalmazó költségvetési fejezet fejezeti tartalékának és a megvalósult
többlet-bevételek felhasználásának szabályozása megegyezik a vagyon fejezet (7. §)
esetében megállapított előírásokkal.
9. §
A költségvetési törvényjavaslat 1. számú mellékletének XLIII. Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete alapvetően az MNV Zrt. tulajdoni
joggyakorlása alatt álló társaságoktól elvonni tervezett osztalékokat tartalmazza.
Előfordulhat azonban, hogy a jelenlegi ismeretek szerintinél több, vagy nem az MNV
Zrt-nél lévő társaságokat érintő osztalék-elvonásra kerül sor. A törvényjavaslatban
ezért szükséges kimondani, hogy minden állami tulajdonú társaságtól elvont osztalék
központosított költségvetési bevétel. Az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet szerint a kiotói kvótabevételek felhasználása a nemzeti
fejlesztési miniszter hatásköre.
Az osztalék belső átcsoportosításával növelhető a büntetés-végrehajtás intézményei
önellátása, illetve más költségvetési szervek ellátása, megteremtődik az ehhez
szükséges folyamatos fejlesztések, beruházások forrása.
A légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt teljes bevétel,
valamint a harmadik kibocsátás-kereskedelmi rendszerben érvényes kibocsátási
egységek értékesítéséből származó bevétel 50%-ának felhasználásáról az
üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítésmegosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII.
törvény alapján a nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik.
6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal
kapcsolatos rendelkezések
10. §
Ez a rendelkezés – konkrét összegben maghatározott – központi befizetést ír elő a
saját bevételből gazdálkodó – központi irányítású – intézmények részére.
Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat által elrendelt felmentésekhez, illetve
egyes munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó kiadási megtakarításoknak a
központi költségvetés javára történő befizetését írja elő.
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11. §
A törvény meghatározza – jogszabályi kötelezettségek alapján – a Nemzeti
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara ösztöndíjas hallgatói pénzbeli
juttatásának normatíváját, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét, a garantált
egyetemi tanári illetmény összegét.
Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI.
12.) Korm. rendelet 2012. január 1-jétől hatályos 6/A. §-a alapján az első
szakképesítés megszerzésére irányuló, államilag támogatott szakorvos (szakfogorvos,
szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus) képzésben résztvevő jelölt a
szakképzéssel kapcsolatos kiadásainak, dologi költségeinek megtérítése céljából, az
adott évre vonatkozóan a költségvetési törvényben meghatározott mértékű támogatásra
jogosult, amelyet legfeljebb a támogatott jelölt szakképesítésére külön jogszabályban
meghatározott szakképzés időtartamára vehet igénybe. A támogatás összege a
rendelkezésre álló forrás figyelembevételével került meghatározásra.
A köznevelés új finanszírozási rendszere miatt e törvényben kell rendelkezni az
állami felsőoktatási intézmények köznevelési intézményeinek tanulói részére is
biztosítandó étkeztetési támogatás és tankönytámogatás mértékéről.
12. §
A sporttörvénnyel teremti meg az összhangot. A sorsolásos szerencsejátékok
játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások játékadójának
ötven százalékát, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját külön jogszabályban
foglaltak szerint a sport - a sportfogadás (TOTÓ) játékadója tekintetében a labdarúgás
– támogatására kell felhasználni. E bekezdés megjelöli azon költségvetési
előirányzatokat, melyek támogatása tartalmazza e játékadó bevételek összegét.
Az egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása jogcímcsoport kiadásának
felhasználásához az államháztartásért felelős miniszter egyetértése szükséges,
amennyiben az egyedileg eléri, vagy meghaladja az 50 millió forintos értékhatárt.
A rendelkezés szerint az Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása
jogcímcsoport bevételét képezi az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és
egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV.
törvény 25/B. §-a szerint befizetésre kerülő igazgatási szolgáltatási díj 67,14%-a.
7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések
13. §
Az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet,
valamint az alaponkénti egyenleg jóváhagyásáról rendelkezik. A paragrafus rögzíti
még a Társadalmi Megújulás Operatív Program Nemzeti Foglalkoztatási Alapra háruló
hazai társfinanszírozásának, és a közfoglalkoztatásra fordítható keret mértékét.
A 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány a Magyar Tudományos
Akadémiát kérte fel az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A feladat ellátásához szükséges
forrás – összhangban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi
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XC. törvény 8 § (4) bekezdésében foglalt előírással – a 2013. évivel azonosan a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a feladatot ellátó MTA Könyvtár és
Információs Központ részére biztosítandó.
8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése
14. §
Az (1) bekezdés meghatározza az Ny. Alap fejezetnél felhasználható méltányossági
keretösszegeket.
A (2) bekezdés felhatalmazást ad a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter
részére, hogy az Ny. Alap kezelőjének javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott
méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson.
15. §
A paragrafus felhatalmazást ad az Ny. Alap kezelőjének, hogy a törvényben
meghatározott keretek között a fejezet irányítását ellátó szerv hatáskörében eljáró
miniszter kötelezettségeit és jogait gyakorolja.
9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése
16. §
Az (1) bekezdés felhatalmazást ad a Kormány részére a gyógyító-megelőző ellátás, a
gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok és a
külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím közötti átcsoportosítás
végrehajtására.
A (2) bekezdés szerint felhatalmazást kap a Kormány a gyógyító-megelőző ellátás
jogcímcsoport 1-18. jogcímei, a gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei,
valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei
előirányzatainak a megemelésére.
A (3) bekezdés szerint felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy a gyógyítómegelőző ellátás jogcímcsoporton belül a gyógyító-megelőző ellátás céltartalék
jogcímről átcsoportosítást hajtson végre az 1-18. jogcímekre.
17. §
Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére,
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével évközben átcsoportosítást
hajtson végre a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei között, a
gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között, valamint a gyógyászati
segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül.
A (2) bekezdés felhatalmazást ad az E. Alap kezelőjének, hogy meghatározott
esetekben a fejezetek irányítását ellátó szerv hatáskörében eljáró miniszter
kötelezettségét és jogát gyakorolja.
A (3) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére,
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosítást hajtson
végre a természetbeni ellátások céltartaléka előirányzatból a gyógyító-megelőző
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ellátás, a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoportok jogcímeire és a külföldön tervezett egészségügyi ellátások
megtérítése jogcímre.
18. §
Az (1) bekezdés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy a
gyógyszertámogatás céltartalékot a szerződések szerinti és a folyamatos
gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb
gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcímelőirányzatán elszámolt
bevételek mértékéig évközben átcsoportosítsa a gyógyszertámogatás jogcímcsoport
megadott jogcímeire. A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím esetében az
államháztartásért felelős miniszter egyetértése is szükséges az átcsoportosításhoz.
A (2) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére,
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén megemelje a
gyógyszertámogatás kiadásai jogcím, valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás
jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyszer, illetve a gyógyászati segédeszköz
támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő, előirányzaton felüli többlet bevételek
összegével.
A (3) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére,
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén év közben megemelje a
gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a szerződések szerinti és a
folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és
egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcím előirányzatán felül
jelentkező többlet összegével.
19. §
A paragrafus rendelkezik az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás,
gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás és a külföldön tervezett
egészségügyi ellátások megtérítése évközi előirányzat-túllépés engedélyezési
szabályáról.
20. §
A paragrafus (1) és (3) bekezdése a gyógyító-megelőző ellátás és a gyógyászati
segédeszköz jogcím-csoport tartalmát határozza meg.
A (2) bekezdés szerint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. CXXXII. törvény és
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves
teljesítményének finanszírozására fordítható összeget. A bekezdés továbbá
felhatalmazást ad arra, hogy az egészségbiztosításért felelős miniszter az
államháztartásért felelős miniszter egyetértése mellett engedélyezhet a befogadásoktól
eltérő felhasználást a tényleges kiadások függvényében.
A (4) bekezdés az előlegre fordítható összeget határozza meg. A kötelező
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. §-ának (5)
bekezdése szerint azon gyógyszertár számára, amely járóbeteg-ellátás keretében
rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, a lakosság

225

biztonságos ellátása érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a
továbbiakban: OEP) – az E. Alap éves költségvetésében e célra megjelölt előirányzat
terhére – kamatmentes, a tárgyévben visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat.
21. §
A paragrafus meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül az OEP
főigazgatója különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátást
engedélyezhet a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a
gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz
támogatás előirányzatok terhére.
10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre
22. §
Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a
döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek – függetlenül az év közben
esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől – fenntartja az előirányzatok
megváltoztatásának jogát a pártok, pártalapítványok támogatásai, illetve a Nemzeti
Választási Iroda előirányzatainak csökkentése tekintetében.
Rögzíti továbbá, hogy az I-VI., a VIII., a XXX., XXXIII., XXXIV. fejezetek, kiadási
és bevételi előirányzatának főösszegei csak az Országgyűlés hatáskörében
csökkenthetők az Áht. 40. §-ában rögzített veszélyhelyzet kivételével, vagy ha e
fejezetek kezdeményeznek átcsoportosítást.
11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító
szervek vezetőinek különleges jogosítványai
23. §
(1) bekezdéshez: A törvény felhatalmazást ad az önkormányzati és az állami feladatátadás miatt a 2014. év közben szükségessé váló fejezetek közötti rugalmas
átcsoportosítás kormányzati hatáskörben történő végrehajtására.
(2) bekezdéshez: A költségvetés céltartalékának – a különböző jogcímű –
átcsoportosítására hatalmazza fel az államháztartásért felelős minisztert. Az intézkedés
felmérésen alapul.
(3) bekezdéshez: A honvédelmi miniszter felhatalmazása az államháztartásért felelős
miniszter előzetes egyetértésével a biztonsági környezetben bekövetkező
változásokhoz, és a NATO által megfogalmazott új elvárásokhoz való operatív
alkalmazkodást biztosítja, továbbá lehetőséget teremt a személyi juttatások és azok
járulékainak év közbeni növelésére, mely által a honvédelmi tárca biztosítani tudja a
nemzetközi missziókban résztvevők devizajuttatásai fedezetét.
(4) bekezdéshez: Az átcsoportosítási lehetőség a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához kapcsolatos
előirányzatára vonatkozik, és lehetőséget biztosít az egyetemek, főiskolák
finanszírozására.
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(5) bekezdéshez: A Miniszterelnökség fejezetben található Országvédelmi Alap
évközi felhasználására vonatkozó rendelkezést tartalmaz.
(6)-(7) bekezdéshez: Az Országvédelmi Alap felhasználásának további garanciális
szabályait tartalmazó rendelkezések.
(8) bekezdéshez: A kormányfői protokollal kapcsolatos feladatokat a
Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium együttműködve látja el. Ezen feladatok
ellátásához kapcsolódik ez az átcsoportosítási felhatalmazás.
(9) bekezdéshez: A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének felhatalmazása az
Állami kitüntetések előirányzat Hivatalhoz (mint kifizetőhöz) történő
átcsoportosítására.
(10) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad az Országgyűlés fejezetet irányító
szerv vezetőjének, hogy a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával kapcsolatban, illetve a
képviselőtestület váltásával kapcsolatban átcsoportosítást hajtson végre.
(11) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Nemzeti Választási Iroda
vezetőjének, hogy a 2014. évi választások előkészítésével és lebonyolításával
kapcsolatban átcsoportosítást hajtson végre.
(12) bekezdéshez: Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felhatalmazása fejezeti
kezelésű előirányzatok intézményekhez történő átcsoportosítására.
(13) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetőjének, hogy a Ludovika Campus
jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajtson végre a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
javára.
(14) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Miniszterelnökség fejezetet és a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetőjének, hogy
a Konzultációk kiadásai jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajtson végre.
(15) bekezdéshez: „A Stipendium Hungaricum ösztöndíjak és ösztöndíjprogram
működtetése” előirányzat EMMI-hez történő átcsoportosítására való felhatalmazás.
(16) bekezdéshez: A rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy a nevelőszülői
jogviszonyban bekövetkező jelentős változásokkal összefüggésben, év közben a forrás
átcsoportosítható legyen ahhoz a szolgáltatáshoz, ahol a tényleges feladatellátás
megvalósul.
(17) bekezdéshez: A rendelkezés lehetőséget biztosít arra, hogy a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
alapján létrejött ellátási szerződéssel biztosított állami feladatban esetleges, az év
közben bekövetkező változás miatt átcsoportosítás történhessen.
(18) bekezdéshez: Az államfői protokoll programjainak megszervezéséről és
lebonyolításáról a Külügyminisztérium a Köztársasági Elnöki Hivatallal
együttműködve gondoskodik, amelyhez kapcsolódóan történik felhatalmazás a
fejezetek közötti átcsoportosításra.
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(19) bekezdéshez: Az NFA terhére átcsoportosítás hajtható végre az Útravaló
Ösztöndíjprogram javára.
(20) bekezdéshez: E rendelkezés értelmében ún. „alkotmányos fejezetek” fejezeti
tartalék előirányzatát 2014. szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni, azok
felhasználásáról az Országgyűlés határozatban dönt.
24. §
A bevételbeszedő szervezet teljesítményének növelése érdekében a személyi jellegű
kifizetések, illetve a többletteljesítménnyel összefüggésben felmerülő felhalmozási,
fejlesztési többletkiadások finanszírozásához szükséges fedezet biztosítására a
ténylegesen teljesülő többletbevételből kerül sor.
III. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK,
KAPCSOLATOK
25. §
A paragrafus szerint az E. Alap részére a kincstár az államháztartásért felelős
miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján biztosít forrást a
közgyógyellátás és a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott
pénzeszköz folyósításával.
26. §
A (1) bekezdés meghatározza a szociális hozzájárulási adó 2013. évi megosztási
arányait és a NAV feladatait az Ny. Alap, és az E. Alap vonatkozásában.
Az (2) bekezdés rendelkezik a 3000 fő feletti helyi önkormányzatok által a
köznevelési intézmények működtetési kötelezettségének átadásából származó
költségvetési befizetések XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe történő
negyedévenkénti átutalásáról.
A (3) bekezdés rendelkezik a Kiadások támogatására
jogcímcsoport szerinti támogatás átutalásának éves ütemezéséről.

pénzeszköz-átadás

A (4) bekezdés arról rendelkezik, hogy amennyiben az E. Alap tárgyévi utolsó
bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után pénzforgalmi egyenlege
többletet mutat, akkor a többlet az év végén a költségvetés részére visszafizetésre
kerül.
Az (5) bekezdés arról rendelkezik, hogy a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős
miniszter felhatalmazást kap, hogy az államháztartásért felelős miniszterrel
egyetértésben az Ny. Alap bevételi többletét kezelje.
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IV. Fejezet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER
KAPCSOLATA
12. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai
27. §
Ezen szakasz utalást tartalmaz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésére, amely meghatározza a helyi
önkormányzatokat megillető – e törvény 2. mellékletében foglalt – állami
támogatásokat.
A § további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg.
Eszerint a törvény 3. melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok által
ellátandó egyes jellemzően projekt-jellegű feladatokhoz kapcsolódó támogatásainak (a
központosított előirányzatoknak) igénybevételi keretszabályait és összegeit.
A helyi önkormányzatoknak a 4. mellékletben meghatározottak szerint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján
kiegészítő támogatás is nyújtható.
28. §
E rendelkezés határozza meg a helyi önkormányzatokat megillető támogatások
összege közlésének módját.
29. §
A rendelkezés felhatalmazást ad a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek,
hogy az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellege szerint illetékes
miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben való
átcsoportosítást hajtson végre.
13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek
30. §
E szakasz rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés
között megosztásra kerülő egyes adóbevételekről, így a gépjárműadóból és a
termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóból az önkormányzatot
megillető hányadról.
14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek
31. §
A szakasz rendelkezik az önkormányzatoknak a környezetvédelmi bírságból
származó jövedelemből és a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság-, valamint a
közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságok behajtásából,
illetve végrehajtásából származó jövedelemből való részesedésének arányáról.
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15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai
32. §
A szakasz egyrészt felhatalmazást ad az egyes, a támogatási igények jogosságát
elbíráló és ellenőrző szervek számára arra, hogy a megjelölt célokból az igénylők
felsorolt személyes adatait kezelje.
Másrészt megjelöli az egyes mellékletekben szereplő azon támogatásokat, amelyeket
az önkormányzatok számára ezek egyes, jogszabályban meghatározott
kötelezettségeinek beszámításával csökkentett összegben kell folyósítani.
A szakasz meghatározza továbbá azokat a szociális ellátásokat, amelyekhez a helyi
önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel.
V. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI
SZERVEZETEK KAPCSOLATA
16. Az egyházi jogi személyek, a nemzetiségi önkormányzatok és társadalmi
önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének támogatása
33. §
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 2013.
szeptember 1-ével hatályba lépő rendelkezései alapján a központi költségvetés a
nemzetiségi önkormányzat, az egyházi jogi személy, a vallási tevékenységet végző
szervezet és más személy vagy szervezet által fenntartott intézmény köznevelési
feladatainak ellátásához támogatást biztosít, amelynek feltétele, hogy a köznevelési
intézmény a működési engedélyben foglaltaknak megfelelően végezze tevékenységét.
A finanszírozás az állami, önkormányzati fenntartású intézményekkel azonos
mértékben történik.
A támogatások mértékének meghatározásánál a Kormány a tényleges állami
ráfordításokat vette alapul. A támogatások elemei: a fenntartott nevelési-oktatási
intézmény pedagógusainak és a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők
foglalkoztatásához átlagbér alapú támogatás, a nemzetiségi önkormányzat, a bevett
egyház és a nem állami felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási
intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel járó működési
támogatás, valamint a nemzetiségi önkormányzatokat és a bevett egyházakat megillető
kiegészítő támogatás.
Az átlagbér alapú támogatás–intézménytípusonként kerül meghatározásra összege
fedezi a nevelési-oktatási intézményekben, valamint a pedagógiai szakszolgálatokban
dolgozó pedagógusok és a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak
illetményét, munkabérét és ezek járulékait számított átlagbér formájában.
Az átlagbér alapú támogatásnál a vezető-pedagógusok és beosztott pedagógusok
létszáma a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) által
fenntartott nevelési-oktatási intézmények tanulólétszámához viszonyított tényleges
pedagóguslétszám alapján, a nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítők létszáma a
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kormányrendeletben meghatározottak szerint, a tanulólétszám függvényében
intézménytípusonként kerül meghatározásra. Az egy főre jutó átlagbér az éves
bértömeg a KLIK által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben dolgozó
pedagógusok, illetve a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők teljes létszámának a
hányadosa. Óvoda esetén mindez a helyi önkormányzatok adataira épül, és a
támogatása is azzal megegyező.
A működési támogatás a nemzetiségi önkormányzat, a bevett egyház és a nem állami
felsőoktatási intézmény által fenntartott nevelési-oktatási intézmények működéséhez
kapcsolódik. A működési támogatás számítása a KLIK által működtetett, továbbá a
KLIK fenntartásában álló és helyi önkormányzati működtetésű nevelési-oktatási
intézmények, valamint az helyi önkormányzatok fenntartásában működő óvodák teljes
éves működtetési ráfordítása alapján kiszámított egységes támogatási összeggel
történik a gyerek, tanulólétszám függvényében.
Előzőeken túl jogosultak a 2013/2014. tanév zavartalan lebonyolítása érdekében
átmeneti kiegészítő támogatásra a nemzetiségi önkormányzatok és a bevett egyházak.
E támogatás 2014 januártól szeptemberig tartó időszakra szól.
A támogatások elszámolása kétlépcsős: az első ütem a tárgyévet követő januárban, a
gyerek, tanuló létszám alapján történik, a második ütem pedig a zárszámadáshoz
kapcsolódik.
A javaslat 2014-re - mint az új finanszírozási rendszer első teljes évére - a
támogatások éves szintű megállapítását tartalmazza, külön megjelölve a
bértámogatások esetén 2014/2015 tanév indításához kapcsolódóan az pedagógusok
illetmény-előmeneteli rendszerében a további 10 %-os emelkedést.
Az Nkt. 46. § (5) bekezdése alapján 2013. szeptember 1-jétől minden első
évfolyamos tanulót megillet az ingyenes tankönyvellátás, ami évente – az Nkt. 97.
§(22) bekezdése alapján - felmenő rendszerben teljesedik ki. Ennek megfelelően a
törvényjavaslat 2014-re már az első és második évfolyamosok jogosultságával számol.
A támogatás összege a nem állami körben is 12 000 forint/tanuló. A támogatás egy
tanuló után csak egy jogcímen igényelhető.
A tanulólétszámhoz igazított ingyenes tankönyvellátás illeti meg továbbá a hit-és
erkölcstan oktatást szervező egyházi jogi személyt, amelynek összege a
tankönyvjegyzékben szereplő erkölcstan tankönyvek átlag-ára szerint számított összeg.
A 2014/2015. tanévre vonatkozó tankönyvtámogatás mértéke az 1. és 2. évfolyamon
980 forint, az 5. és 6. évfolyamon 1270 forint, a 7. és 8. évfolyamon 1580 forint
tanulónként.
A pedagógusok előmeneteli rendszere, és ezen belül a pedagógus minősítési rendszer
nem vonatkozik a hit- és erkölcstant tanítókra, így az állam az egyházi jogi személyek
ilyen tevékenységére tekintettel további átlagbér alapú támogatást állapít meg az
egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcsoktatásra tekintettel. Hit- és
erkölcstan csoport bármilyen létszámmal indítható, de a finanszírozás szempontjából
elismerhető oktatói létszám megállapításához elvi csoportlétszámot határoz meg a
törvényjavaslat, ami az Nkt. szerinti maximális osztálylétszám felének felel meg,
vagyis kerekítve 8 fő. A hit- és erkölcstan oktatást végzők bérezésének alapja a
főiskolai végzettségű Pedagógus I. kategóriába sorolt pedagógusok bruttó átlagbére,
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oly módon, hogy 8 fős csoportokra számítva heti 24 megtartott óra esetén kerül
finanszírozásra egy fő oktatói létszám. A hit- és erkölcstan oktatást végzők két
tizedesre kerekített számának és az átlagbérnek a szorzata adja meg a hit- és
erkölcstan órák bértámogatását. A fajlagos érték a 2014/2015 tanévindításhoz
kapcsolódóan emelkedik az életpálya bevezetése további 10 %-os ütemének
megfelelően. Ha a hit-és erkölcstan oktatás megszervezése csak 8 főnél kisebb
létszámú csoportokban lehetséges, ennek többletkiadásaihoz a szaktárca
költségvetésében 100 millió forint kiegészítő támogatási előirányzat áll rendelkezésre.
Ha a külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert vagy akkreditált
köznevelési intézményben foglalkoztatott pedagógusok iskolai végzettsége és
szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban foglalt képesítési előírásoknak, továbbá az
iskola pedagógiai programja megfelel a Nat követelményeinek, akkor a Nat alapján
oktató pedagógusok tekintetében a fenntartó költségvetési hozzájárulást igényelhet.
Ezen támogatás esetében a fenntartó az igénylésben feltüntetett gyermek-,
tanulólétszámba nem számíthatja be azokat a gyermekeket, tanulókat, akik után a
fenntartó tandíjat szed, vagy a tanulói jogviszonyuk az intézményben a második
szakképesítés megszerzésére irányul. Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által
elismert vagy akkreditált köznevelési intézmények esetében a nevelő-, oktató munkát
közvetlenül segítők után nem jár költségvetési támogatás.
34. §
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény,
valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján a központi költségvetés a humánszolgáltatások részére támogatást
biztosít. A támogatás nyújtásának/ elszámolásának részletes szabályait e rendelkezés
és a 9. melléklet tartalmazza.
35. §
Rögzíti az önkormányzati tűzoltóságok központi költségvetés által történő
finanszírozásának elveit, forrását. A javasolt változtatással, miszerint az állami
támogatás fejlesztésre is felhasználható, összhangba kerül az állami és az
önkormányzati támogatás felhasználhatósága.
Valamennyi tűzoltóság azonos feltételrendszer szerint látja el feladatát, így az
alaptámogatás megemelése biztosítja az egységes feladathoz rendelt állami támogatás
elosztását oly módon, hogy elegendő mértékben kerüljenek figyelembe vételre a helyi
specifikus, veszélyeztető tényezők is.
A támogatási keretösszeg az önkormányzati tűzoltóságok feladatellátását hivatott
biztosítani, indokolt a visszatérülő összegek hasonló céllal történő – a katasztrófák
elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntésén alapuló – felhasználása is.
36. §
E szakasz a törvényi előírásnak megfelelve meghatározza, hogy 2014-ben az 1%-os
SZJA-rendelkezésekkel támogatható költségvetési előirányzat a Nemzeti Tehetség
Program.
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17. A pártok és a működésüket segítő alapítványok támogatása
37. §
A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási,
oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg
elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik.
A 2014-ben esedékes választások következtében megváltozik a pártok,
pártalapítványok támogatása. Rendelkezik továbbá a javaslat a választásokat követő
technikai eljárásról.
VI. Fejezet
ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANCIAVÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS
38. §
A javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 95. § (3)
bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány felhatalmazása alapján 2014-ben
vállalható új egyedi állami kezességek és garanciák mértékét. Rendelkezik továbbá
arról, hogy a nemzetközi fejlesztési intézményektől felveendő hitelekhez kapcsolódó
állami garanciák nem terhelik az egyedi állami kezességek és garanciák keretét.
39. §
A javaslat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 95. § (3)
bekezdésének megfelelően meghatározza a vállalható kiállítási garanciák és
viszontgaranciák 2014. évi együttes állományát. Az elmúlt évek keretszámait
meghaladó 2014. évi kötelezettségvállalási lehetőséget a múzeumok által tervezett,
nagy jelentőségű kiállítások megrendezése indokolja. Rendelkezik továbbá arról, hogy
a többségi állami tulajdonú vasúti társaságok a gördülőállományuk fejlesztésére az
EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-finanszírozási Társaság által nyújtott
hitelekhez mekkora mértékű állami kezességvállalás nyújtható.
40. §
A javaslat rendelkezik az MFB Zrt. forrásszerzésének, az általa nyújtott
garanciáknak és hiteleknek állami kezességvállalással biztosított keretösszegéről,
valamint az MFB Zrt-nek nyújtandó árfolyam-fedezeti megállapodás keretösszegének
felső határáról. Rendelkezik továbbá az MFB Zrt. hitelnyújtásaihoz és
garanciavállalásaihoz kapcsoló, a Kormány határozatán alapuló állami kezesség kezesi
díjának megállapítási módjáról.
41. §
A törvényjavaslat a Magyar Export-Import Bank Zrt. forrásszerzésének és vállalható
garanciaügyleteinek, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem
piacképes biztosítások állományának összegéről rendelkezik. A keretek az Eximbank
Zrt. esetében megegyeznek a 2014. évi mértékkel, a Mehib Zrt-nél az
exportösztönzéshez szükséges nagyobb mozgástér érdekében indokolt növelni a
keretszámot.
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42. §
A törvényjavaslat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalható készfizető kezesség
feltételeit és mértékét, valamint a költségvetési viszontgarancia összegét határozza
meg. A viszontgaranciával vállalt kezességek – ez eddigiekhez hasonlóan – a
hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások hitel-, bankgarancia-, lízing- és faktoring
szerződéseire egyaránt kiterjednek.
43. §
Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható készfizető kezesség
feltételeit és összegét, valamint az állami viszontgarancia mértékét határozza meg. A
viszontgaranciával vállalt kezességek – az eddigiekhez hasonlóan – a hitelintézetek,
pénzügyi vállalkozások hitel-, bankgarancia-, lízing- és faktoring szerződéseire
egyaránt kiterjednek.
44. §
A javaslat a diákhitelezési rendszer finanszírozását biztosító kezességvállalásról
rendelkezik. A Diákhitel Központ Zrt. által működtetett kéttípusúra bővülő hallgatói
hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való
részvételre. E célok megvalósítása érdekében a társaság a forrásgyűjtést az
Államadósság Kezelő Központ Zrt-vel együttműködésben végzi. A Diákhitel Központ
Zrt-től speciális tevékenységére tekintettel külön hitelbiztosíték és kezesi díj nem
követelhető.
45. §
A be nem tervezett állami kezességbeváltásokat, illetve az Államadósság Kezelő
Központ Zrt-nek – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben előírt –
az állami kezességvállalásokkal kapcsolatos szakértői díját előirányzat hiányában is ki
kell fizetni. A javaslat a be nem tervezett, de esetleg felmerülő kifizetések jogcíméről
rendelkezik.
46. §
A javaslat megtartja a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök és a
Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és
vállalkozás orientált fejlesztése prioritási tengelyében meghatározott forrásokat terhelő
garanciavállalás eszközére vonatkozó állami viszontgarancia jelenlegi feltételeit.
VII. Fejezet
A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK
18. A fejezetet irányító szerv vezetőjét megillető jogosítványok sajátos szabályai
47. §
A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően jóváhagyásra kerülő, egyes
előirányzatok feletti rendelkezési jog nem minden esetben esik egybe a fejezet
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irányításáért felelős vezető jog- és hatáskörével. A törvényhely célja a hatáskörök
pontos – az általánostól eltérő – meghatározása.
19. Az európai uniós támogatások felhasználásával kapcsolatos szabályok
48. §
A paragrafus meghatározza azokat a kereteket, amelyekre 2014-ben a szakmailag
felelős minisztériumok, költségvetési szervek az Európai Unió által társfinanszírozott
programok keretében kötelezettséget vállalhatnak. A jogszabályhely megteremti annak
lehetőségét, hogy a 2007-2013. közötti időszak folytatódó programjaiból rendelkezésre
álló források minél teljesebb lekötésével biztosítva legyen az európai uniós
pénzeszközök maradéktalan felhasználása. Megteremti továbbá az Európai Gazdasági
Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 20092014. évi, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program által támogatott
programokra, projektekre a tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás lehetőségét. A
jogszabályhely beiktatása az Európai Unió által társfinanszírozott Szolidaritási
programok egyes Alapjain keresztül biztosított források minél teljesebb felhasználását
is elősegíti az adott éves allokációkon felüli többletkötelezettség-vállalás
lehetőségének megteremtésével, amely az államháztartásért felelős miniszter
egyetértéséhez kötött. A rendelkezések alapján lehetőség nyílik a területi
együttműködési programok esetében is többletkötelezettségek vállalására az
államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén, abban az esetben, ha az adott
program partnerországa, illetve partnerországai szintén biztosítják az arányos mértékű
többletkötelezettség-vállalást saját projektpartnereik számára.
49. §
A paragrafus a JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült
visszatérítendő támogatásokból származó bevételek ismételt kihelyezésének
lehetőségét teremti meg összhangban a vonatkozó uniós rendelkezésekkel.
50. §
A VM fejezet tekintetében a 82/2007 (IV.25.) Korm. rendelet 1.§ (2) c) és d) pontjai
rendelkeznek a megképzett céltartalék felhasználásáról, amelyet a paragrafus szerinti
előirányzatokon kell megtervezni.
51. §
A paragrafus teremti meg a jogi lehetőségét a 2014-2020 programozási időszak
kötelezettségvállalásainak. A 2014-2020 közötti időszak kohéziós támogatások,
valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA), az Európai
Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA), a Duna Transznacionális Program, valamint a
menekültügy, migráció és belbiztonság keretében létrejövő alapok, továbbá az Európai
Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) keretében történő kötelezettségvállalások
képeznek alapot a következő időszak európai uniós forrásainak felhasználásához,
kifizetéseihez. A minél nagyobb arányú lekötések lehetőségét teremti meg az
államháztartási miniszter egyetértésével lehetővé váló ún. kereten belüli túlkötés.
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20. A nyugdíjemelés, egyes illetmények és meghatározott díjak, támogatások és
járadékok alapjának mértéke
52. §
Az 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a rendelkezik az éves rendszeres
nyugdíjemelésről. A nyugdíjemelésnél irányadó mértéket az éves költségvetési
törvény határozza meg.
53. §
A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény értelmében a köztisztviselői, illetve a
kormánytisztviselői illetményalapot évente az állami költségvetésről szóló törvény
állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.
2014. évben az összegek azonosak az előző évivel.
54. §
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban:
Kjt.) alapján az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves
költségvetési törvény állapítja meg. A legkisebb szorzószámokat tartalmazó táblázatot
a 7. melléklet tartalmazza.
A Kjt. értelmében keresetkiegészítést kell tervezni. A mérték vetítési alapja a
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata, mértéke változatlanul 2%.
55. §
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és
más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló törvények
értelmében a legalacsonyabb bírói/ügyészi illetményalapot évenként a költségvetésről
szóló törvény állapítja meg. Az összeg a 2013. évihez képest nem változik.
Meghatározza továbbá a törvényjavaslat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény
alapján a jogi segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj
mértékét.
56. §
(1)-(2)-(3) bekezdéséhez: Megállapításra kerül a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerinti díj, támogatás és pótlék
összege.
(5) bekezdéshez: A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV.
törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell az életkezdési
támogatás mértékét meghatározni.
(6)-(7) bekezdéshez: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell különböző díjakat
(szakértői díj, ápolási díj) meghatározni. A rendelkezés ennek az előírásnak tesz
eleget.
(8) bekezdéshez: A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének
támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a költségvetési
törvényben kell megállapítani az alapnormatíva összegét.
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57. §
A (1)-(2) bekezdés rendelkezik a különböző jogszabályokban meghatározott
életjáradékok 2014. évi összegének megállapításáról: részben a már korábban
megállapított életjáradékok március 1-jétől történő emeléséről, részben pedig az ezt
követően megállapításra kerülő életjáradékok esetében az előző évben megvalósult
átlagos nyugdíjemelés mértékének figyelembevételéről.
A (3) bekezdéshez: a Kormány 1699/2012. (XII. 29.) határozatában döntött az
életjáradék 2013. és 2014. évi emeléséről. Ennek megfelelően a 2012. évi életjáradék
összege 2013. év január elsejével 50%-os mértékben megemelésre került. A határozat
3. pontja előírta, hogy „az életjáradék összege a 2014. évben további, a 2012. évben
folyósított életjáradék összeg 50%-ának megfelelő mértékben megemelésre kerüljön”.
A már 50%-kal megemelt összeg 2014. évi 33,4%-os emelése a 2012. évi életjáradék
összeg 200%-át biztosítja.
58. §
Megállapításra kerül a Szoctv. szerinti gyógyszerkeret havi és éves összege.
59. §
A rendelkezés megállapítja a fizetendő felügyeleti díj mértékét.
21. A kis összegű követelés értékhatára, a filmalkotásokhoz kapcsolódó gyártási
értékhatár és a közbeszerzési értékhatárok
60. §
A rendelkezés az Áht. szerinti kis összegű követelés értékhatárát határozza meg.
61. §
A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény értelmében és az ott meghatározott
számítási mód szerinti eredménnyel a gyártási költségvetési értékhatárokat az éves
költségvetési törvény állapítja meg.
62. §
A költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni az adott évben
irányadó közbeszerzési (nemzeti és uniós) értékhatárokat. Az értékhatárok a 2013.
évben irányadókhoz képest nem változtak.
63. §
A költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni az adott évben
irányadó közbeszerzési (nemzeti és uniós) értékhatárokat. Az értékhatárok a 2013.
évben irányadókhoz képest nem változtak.
64. §
A költségvetési törvényben minden évben meg kell határozni az adott évben
irányadó közbeszerzési (nemzeti és uniós) értékhatárokat. Az értékhatárok a 2013.
évben irányadókhoz képest nem változtak.
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22. Egyes koncessziós díjak
65. §
A javaslat a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 27. § (5)
bekezdése és 29/E. § (1) bekezdése alapján a 2014. évre meghatározza az I. és II.
kategóriájú játékkaszinó üzemeltetési és a távszerencsejáték szervezési tevékenység
után fizetendő koncessziós díjminimum összegét. A koncessziós díjminimum
megállapítása a 2013. évi koncessziós díjminimum és a 2014. évre tervezett
fogyasztói árindex figyelembe vételével történt.
23. Egyes vegyes rendelkezések
66. §
Az (1) bekezdés a Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba
történő befizetési kötelezettségét állapítja meg.
A (2) bekezdés biztosítja az MTA Energiatudományi Kutatóközpont számára
egyszeri többletként a kutatások során keletkezett kiégett üzemanyag és radioaktív
hulladék kezelésének költségére biztosított költségvetési támogatásnak atomenergiáról
szóló 1996. évi CXVI. törvénnyel összhangban történő felhasználását.
67. §
A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben a vállalkozások rendelkezésére álló
központi költségvetési előirányzatok fejlesztési és folyó termelés finanszírozását
szolgáló támogatásai az újonnan meghirdetésre kerülő támogatási jogcímek mellett
fedezetet nyújtanak a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére is.
68. §
A javaslat meghatározza az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek
állományát, amelyhez a Kormány kamattámogatást biztosíthat.
69. §
Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében határozza meg a
tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány maximális összegét.
70. §
A rendelkezés célja az, hogy a kárpótlásra ki nem fizetett összegből a
hadigondozottak juttatásai kerüljenek finanszírozásra.
71. §
A Beruházási Alap beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási célt szolgáló azon
előirányzatok összessége, melyeket a költségvetési törvény 10. számú melléklete
nevesít.
Ezen előirányzatok esetében új kötelezettséget vállalni az államháztartásért felelős
miniszter előzetes egyetértésével, véleményével lehet. Az egyetértés vagy vélemény
kialakításánál a miniszter figyelemmel van a lehetséges vagyoni típusú bevételek
teljesülésére is, ugyanakkor a kötelezettségvállalások költségvetési fedezetét maga a
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kiadási előirányzat rendelkezésre állása teszi lehetővé. A Beruházási Alap a
beruházások fegyelmezett költségvetési politika melletti megvalósítására irányuló
rendszer, amely a beruházásokhoz szükséges kötelezettségvállalások vizsgálatát,
engedélyezését vagy korlátozását teszi lehetővé.
72. §
A rendelkezés felhatalmazást ad a Magyar Állam részére a MÁV Zrt. 35 milliárd
forint tőkeösszegű, 2014 szeptemberében lejáró kötvénytartozása és járulékai
ellenérték nélküli átvállalására, amely kötvényt a MÁV Zrt. 2011. szeptember 7-én a
vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 28/A. §-a szerinti
jogszabályi, készfizető állami kezességvállalás mellett bocsátott ki.
VIII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
24. Felhatalmazó rendelkezések
73. §
Felhatalmazó rendelkezések.
25. Hatályba léptető rendelkezések
74. §
Hatályba léptető rendelkezés és dereguláció.
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Az indokolás mellékletei
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Makrogazdasági mutatók
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A gazdasági fejlődés főbb jellemzői
2012

2013

2016

2017

Előzetes tény

Várható

-1,7

0,9

2,0

2,3

2,5

2,6

28 048

29 203

30 629

32 153

33 813

35 620

3. GDP deflátor,%

3,2

3,2

2,8

2,6

2,6

2,6

4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag)

5,7

1,9

2,4

3,0

3,0

3,0

5. Munkatermelékenység növekedési üteme

-3,5

-0,4

1,2

1,5

1,5

1,7

6. Beruházási hányad (a GDP %-ában)

17,4

16,9

17,4

17,6

17,8

18,1

Százalékban

1. GDP növekedése,%
2. GDP értéke folyó áron (milliárd forint)

2014

2015
Előrejelzés

A növekedés forrásai: százalékos változás, változatlan áron
7. Háztartások fogyasztása

-1,7

0,1

1,5

1,5

1,6

1,6

7/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása

-1,7

0,6

1,9

1,8

1,8

1,9

8. Közösségi fogyasztás

0,1

0,0

0,0

-0,2

-0,5

0,0

9. Bruttó állóeszköz-felhalmozás

-3,7

0,2

5,9

3,6

3,9

4,3

10. Belföldi felhasználás

-3,5

0,5

2,2

1,7

1,7

1,9

11. Termékek és szolgáltatások exportja

1,7

4,5

5,8

6,1

6,1

6,1

12. Termékek és szolgáltatások importja

-0,1

4,5

6,2

5,7

5,8

5,8

Külső egyensúly
13. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró)

1,6

3,2

3,4

3,4

3,3

3,1

14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP százalékában)

1,6

3,2

3,3

3,1

2,9

2,6

A tervezéshez használt árfolyam
296,9

15. HUF/EUR árfolyam, éves átlag
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296,9

296,9

296,9

Az államháztartás főbb jellemzői, funkcionális és
közgazdasági kiadásai
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AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS FŐBB JELLEMZŐI
(pénzforgalmi szemléletben)

milliárd forintban

Megnevezés

2012. évi tény

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN
1 Elsődleges bevételek
2 Elsődleges kiadások
3 Elsődleges egyenleg (1-2)
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4)
7 Kiadások (2+5)
8 Egyenleg (6-7)
Egyenleg a GDP %-ában
GDP
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2013. évi
törvényi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

9 257,7
8 812,5
445,2
1,6
145,9
1 202,4
9 403,6
10 014,8
-611,2
-2,2

10 139,1
10 041,5
97,7
0,3
93,2
1 234,4
10 232,4
11 275,8
-1 043,5
-3,4

10 579,9
10 407,9
172,0
0,6
91,6
1 165,0
10 671,6
11 572,9
-901,4
-2,9

1 744,6
1 791,5
-46,9
-0,2

1 804,3
1 804,3
0,0
0,0

1 884,2
1 884,2
0,0
0,0

1 744,6
1 791,5
-46,9
-0,2

1 804,3
1 804,3
0,0
0,0

1 884,2
1 884,2
0,0
0,0

2 766,0
2 836,6
-70,6
-0,3

2 847,3
2 847,3
0,0
0,0

2 964,6
2 964,6
0,0
0,0

2 766,0
2 836,6
-70,6
-0,3

2 847,3
2 847,3
0,0
0,0

2 964,6
2 964,6
0,0
0,0

2 776,4
2 665,4
111,0
0,4
21,6
42,2
2 798,0
2 707,6
90,3
0,3

2 343,8
2 323,2
20,6
0,1
19,0
24,6
2 362,8
2 347,8
15,0
0,0

2 341,8
2 372,4
-30,5
-0,1
14,0
13,5
2 355,8
2 385,8
-30,0
-0,1

508,4
378,2
130,1
0,5

441,4
448,7
-7,4
0,0

438,0
461,4
-23,4
-0,1

508,4
378,2
130,1
0,5

441,4
448,7
-7,4
0,0

438,0
461,4
-23,4
-0,1

17 053,0
16 484,2
568,8
2,0
167,5
1 244,6
17 220,5
17 728,8
-508,3
-1,8
28 048

17 575,9
17 465,0
110,9
0,4
112,2
1 258,9
17 688,1
18 724,0
-1 035,8
-3,4
30 392

18 208,6
18 090,5
118,1
0,4
105,6
1 178,5
18 314,2
19 269,0
-954,8
-3,1
30 629

Az államháztartás mérlege (2013-2017)
millió forintban

2013. évi
előirányzat

BEVÉTELEK

2013. évi
törv. mód.
előirányzat

2014. évi
előirányzat

2015. évi
irányszám

2016. évi
irányszám

2017. évi
irányszám

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

KIADÁSOK

Összesen

320 800,0
37 400,0
144 000,0
5 000,0
80 000,0
39 000,0
95 000,0
47 000,0
17 500,0
8 500,0
108 100,0
130 200,0
74 300,0
60 000,0
250 981,4
33 500,0
1 451 281,4

61 100,0
34 500,0
65 000,0
33 000,0
17 300,0
7 500,0
67 000,0
45 400,0
78 000,0
53 000,0
343 238,1
21 300,0
1 351 738,1

61 100,0
34 800,0
60 000,0
33 000,0
17 700,0
7 500,0
68 500,0
76 100,0
81 000,0
53 000,0
318 044,5
21 300,0
1 368 044,5

61 100,0
35 000,0
60 000,0
33 000,0
18 100,0
7 500,0
69 300,0
108 100,0
81 000,0
53 000,0
320 028,3
21 300,0
1 420 428,3

35 300,0 LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK
60 000,0 NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP
Családi támogatások
33 000,0
Korhatár alatti ellátások
18 600,0
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások
7 500,0
Különféle jogcímen adott térítések
72 700,0
Összesen
118 100,0
81 000,0 KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK
Költségvetési szervek kiadásai
53 000,0
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai
323 742,1
Uniós programokból támogatott kiadások
21 300,0
Összesen
1 456 842,1

Összesen

2 953 200,0
947 100,0
14 000,0
301 100,0
44 000,0
27 500,0
4 286 900,0

2 953 200,0
947 100,0
14 000,0
301 100,0
44 000,0
27 500,0
4 286 900,0

3 000 089,6
931 900,0
16 300,0
269 400,0
57 000,0
28 000,0
4 302 689,6

3 131 200,0
947 400,0
17 500,0
270 800,0
57 000,0
28 600,0
4 452 500,0

3 205 800,0
960 600,0
18 500,0
272 300,0
57 000,0
29 300,0
4 543 500,0

3 305 900,0
975 300,0
19 500,0
273 900,0
57 000,0
30 100,0
4 661 700,0

Hitelintézeti járadék
Pénzügyi szervezetek különadója
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Energiaellátók jövedelemadója
Cégautóadó
Bányajáradék
Játékadó
Energia adó
Környezetterhelési díj
Egyszerűsített vállalkozói adó
Kisvállalati adó
Kiasadózok tételes adója
Közműadó
Egyéb központosított bevételek
Egyéb befizetések

358 800,0
22 600,0
144 000,0

369 800,0
22 200,0
144 000,0

387 200,0
21 800,0
144 000,0

412 200,0
15 300,0
144 000,0

Helyközi személyszállítás támogatása
Egyéb vállalati támogatások
Összesen

KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA
61 100,0 SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ TÁMOGATÁS

FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK

TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA

Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Távközlési adó
Biztosítási adó
LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK TÁMOGATÁSA
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK
ADÓSSÁGSZOLGÁLATI JÁRULÉKOS KIADÁSOK
EGYÉB KIADÁSOK
RENDKÍVÜLI KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK
CÉLTARTALÉK

Brutto személyi jövedelemadó bevétel
Magánszemélyek 98%-os különadója
Adóbefizetések
Illeték befizetések
Gépjárműadó
Összesen

1 501 600,0
900,0
180,0
111 000,0
44 100,0
1 657 780,0

1 501 600,0
900,0
180,0
111 000,0
44 100,0
1 657 780,0

1 550 000,0
900,0
200,0
110 000,0
39 000,0
1 700 100,0

1 602 400,0
900,0
200,0
111 500,0
39 300,0
1 754 300,0

1 669 100,0
900,0
200,0
113 000,0
39 600,0
1 822 800,0

1 728 700,0
900,0
200,0
114 500,0
39 900,0
1 884 200,0

Költségvetési szervek bevételei
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása
Összesen

ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK BEFIZETÉSE
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
EGYÉB BEVÉTELEK
UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE
VÁM ÉS CUKORILLETÉK KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
ELSŐDLEGES EGYENLEG
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában
KAMATBEVÉTELEK
BEVÉTELI FŐÖSSZEG
KIADÁSI FŐÖSSZEG
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE

NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK
NYUGDÍJAK
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK
EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS
GYÓGYÍTÓ-MEGELŐZŐ ELLÁTÁS
GYÓGYSZERTÁMOGATÁS
ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK EGYENLEGE
SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ és JÁRULÉKOK
PASSZÍV ELLÁTÁSOK
START MUNKAPROGRAM
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYENLEGE
KÖPONTI ALRENDSZER EGYENLEGE
ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE
EDP HÍD
KORMÁNYZATI SZEKTOR EDP EGYENLEGE
KORMÁNYZATI SZEKTOR EDP EGYENLEGE a GDP %-ában
GDP milliárd forintban

2014. évi
előirányzat

2015. évi
irányszám

2016. évi
irányszám

2017. évi
irányszám

1 041 867,8 1 041 867,8 1 160 782,6 1 160 782,6
22 764,9
22 764,9
29 435,6
29 435,6
1 424 576,5 1 424 576,5 1 711 603,5 1 848 397,9
2 489 209,2 2 489 209,2 2 901 821,7 3 038 616,1
73 820,5
75 320,5
42 699,9
42 699,9
11 600,0
11 600,0
19 504,0
19 504,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0
8 242,6
8 242,6
10 762,1
29,0
116 004,4
116 004,4
199 912,6
60 795,0
6 432,0
6 432,0
8 238,0
6 516,0
16 739,2
16 739,2
22 953,8
40 984,6
9 629,2
9 629,2
9 492,0
9 892,0
10 137 638,5 10 139 138,5 10 579 911,8 10 803 881,1
309 528,5
97 678,5
171 990,3
-63 128,8
1,0
0,3
0,6
-0,2

1 160 782,6
29 435,6
566 495,1
1 756 713,3
42 699,9
19 504,0
10 000,0
29,0
61 076,0
6 466,0

1 160 782,6 ADÓSSÁGSZOLGÁLATI KAMATKIADÁSOK
KIADÁSI FŐÖSSZEG
29 435,6
1 119 406,6
2 309 624,8
42 699,9
19 504,0
10 000,0
29,0
58 375,0
6 566,0

260 492,2
8 230,0
268 722,2
68 558,4
93 000,0
201 500,0

260 492,2
8 230,0
268 722,2
68 558,4
93 000,0
201 500,0

266 744,0
15 830,0
282 574,0
69 861,0
104 000,0
159 200,0

266 744,0
17 830,0
284 574,0
71 537,7
104 000,0
156 400,0

266 744,0
17 830,0
284 574,0
73 683,8
104 000,0
156 450,0

266 744,0
17 830,0
284 574,0
75 894,3
104 000,0
162 900,0

452 529,0
283 394,7
63 713,8
29 950,0
829 587,5

452 529,0
283 394,7
63 713,8
29 950,0
829 587,5

446 219,0
175 555,5
66 821,9
25 939,6
714 536,0

447 286,2
156 288,6
66 368,7
25 990,3
695 933,8

448 471,1
131 703,1
66 000,0
26 042,5
672 216,7

449 801,1
120 396,7
65 719,8
26 096,3
662 013,9

2 968 270,3
786 531,1
1 645 217,3
5 400 018,7
3 809,8
1 066 473,1

2 989 383,9
949 033,5
1 645 217,3
5 583 634,7
3 809,8
1 066 473,1

3 222 523,4
1 038 267,0
2 149 612,8
6 410 403,2
9 809,8
917 385,9

3 295 649,5
1 024 263,2
2 634 160,1
6 954 072,8
3 809,8
948 711,7

3 510 584,8
1 009 289,9
966 558,8
5 486 433,5
3 809,8
987 108,6

3 607 031,3
1 100 855,2
1 418 245,4
6 126 131,9
3 809,8
991 102,5

636 449,9
126 620,2
13 527,2
15 141,5
19 887,2
100 000,0
99 528,7

673 306,6
136 620,2
13 527,2
15 141,5
19 887,2
106 000,0
89 528,7

707 587,5
117 388,6
8 652,1
83 422,6
30 652,2
120 000,0
76 150,0

706 872,6
120 936,1
8 504,8
86 967,1
26 495,2
120 000,0
76 150,0

709 638,2
126 703,1
1 267,7
89 249,5
27 629,2
120 000,0
76 150,0
70 000,0

717 427,6
133 497,4
2 114,4
85 303,8
29 098,0
120 000,0
76 150,0
150 000,0

400 000,0
3 977,3
30 232,4
174 090,0
276 985,9

315 877,3
3 977,3
30 232,4
245 090,0
276 985,9

100 000,0
4 393,9
32 319,5
170 906,0
288 679,2

72 462,6
3 753,0
30 000,0
115 595,0
280 233,7

3 092,6
30 000,0
110 376,0
298 910,8

2 484,6
30 000,0
105 165,0
291 476,0

STRUKTÚRA-ÁTALAKÍTÁSI ALAP
ORSZÁGVÉDELMI ALAP
KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK
KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS
ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
KIADÁSOK ÖSSZESEN

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK BEFIZETÉSE

2013. évi
törv. mód.
előirányzat

EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

320 800,0
37 400,0
144 000,0
5 000,0
80 000,0
39 000,0
95 000,0
47 000,0
17 500,0
8 500,0
108 100,0
130 200,0
74 300,0
60 000,0
250 981,4
33 500,0
1 451 281,4

Társasági adó és társas vállalkozások különadója

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK

2013. évi
előirányzat

8 353,6
8 753,6
9 691 570,1 10 458 294,4
260 276,6
305 151,2
0,8
0,9

93 244,8
93 244,8
91 642,6
75 966,2
53 425,9
134 744,0
10 230 883,3 10 232 383,3 10 671 554,4 10 879 847,3 9 744 996,0 10 593 038,4
11 065 346,0 11 275 846,0 11 572 936,7 12 053 279,2 10 639 753,5 11 390 481,0
-834 462,7 -1 043 462,7
-901 382,3 -1 173 431,9
-894 757,5
-797 442,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2 703 724,2 2 703 724,2 2 923 622,9 3 019 242,3 3 105 159,5 3 223 833,1
2 830 515,0 2 830 515,0 2 947 863,0 3 084 283,9 3 228 797,5 3 374 646,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
565 840,8
565 840,8
647 400,0
675 405,1
709 038,3
745 764,5
113 791,0
113 791,0
157 500,0
162 225,0
167 091,8
172 104,5
880 606,2
880 606,2
931 870,2
936 170,2
939 070,2
940 982,9
279 981,0
279 981,0
294 114,0
295 114,0
296 114,0
297 114,0
-7 372,1
-7 372,1
-23 371,1
-17 907,4
122,7
26 609,0
120 133,3
120 133,3
125 041,5
127 968,5
131 422,9
138 388,3
59 361,9
59 361,9
56 313,9
56 313,9
56 313,9
56 313,9
153 779,8
153 779,8
183 805,3
183 805,3
183 805,3
183 805,3
-15 000,0
15 000,0
-30 000,0
10 000,0
20 000,0
20 000,0
-841 834,8 -1 050 834,8
-924 753,4 -1 191 339,3
-894 634,8
-770 833,6
-856 834,8 -1 035 834,8
-954 753,4 -1 181 339,3
-874 634,8
-750 833,6
24 340,5
204 840,5
67 316,9
345 361,3
63 125,2
-32 799,8
-832 494,3
-830 994,3
-887 436,5
-835 978,0
-811 509,6
-783 633,4
-2,7%
-2,7%
-2,9%
-2,6%
-2,4%
-2,2%
30 392
30 392
30 629
32 153
33 813
35 620

245

9 828 110,0 10 041 460,0 10 407 921,5 10 867 009,9 9 431 293,5 10 153 143,2
1 237 236,0 1 234 386,0 1 165 015,2 1 186 269,3 1 208 460,0 1 237 337,8
11 065 346,0 11 275 846,0 11 572 936,7 12 053 279,2 10 639 753,5 11 390 481,0

Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
millió forintban

2012. évi
teljesítés

2013. évi
törvényi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

1 KIADÁSOK

17 728 786,7

18 723 952,5

19 268 962,4

11 Működési költségvetés
111 Személyi juttatások

15 623 381,7
2 050 184,3

16 348 662,8
2 067 620,0

16 422 836,8
2 241 436,7

531 443,8

536 215,7

581 189,1

113 Dologi kiadások

3 276 999,9

3 083 134,1

3 137 286,3

114 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 236 063,1

4 512 187,6

4 548 162,6

115 Egyéb működési célú kiadások

6 528 690,6

6 149 505,4

5 914 762,1

12 Felhalmozási költségvetés
126 Beruházások

2 105 405,0
580 893,8

2 375 289,7
683 477,7

2 846 125,6
721 870,5

120 410,5

158 165,6

142 629,3

1 404 100,7

1 533 646,4

1 981 625,8

17 220 482,0

17 688 117,7

18 314 209,0

2 900 832,0

2 643 716,0

2 790 706,0

182 980,3

37 435,3

42 734,2

11 095 246,2
2 107 878,3

11 736 015,5
2 289 200,0

12 050 518,7
2 260 800,0

112 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

127 Felújítások
128 Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 BEVÉTELEK
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23 Közhatalmi bevételek
231 Jövedelemadók

3 558 070,9

3 440 352,4

3 768 582,4

233 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

251 878,4

233 605,6

279 571,1

234 Vagyoni típusú adók

308 085,4

219 000,0

222 300,0

4 711 075,4

5 388 959,5

5 265 389,8

232 Szociális hozzájárulási adó és járulékok

235 Termékek és szolgáltatások adói
236 Egyéb közhatalmi bevételek
24 Működési bevételek
25 Felhalmozási bevételek
26 Működési célú átvett pénzeszközök
27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
EGYENLEG

246

158 257,8

164 898,0

253 875,4

1 078 567,9

1 082 679,6

816 900,9

50 816,0

66 645,9

212 623,6

754 847,9

666 519,9

772 831,3

1 157 191,7

1 455 105,5

1 627 894,3

-508 304,7

-1 035 834,8

-954 753,4

Az államháztartás konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
millió forintban

2012. évi
teljesítés
1

KIADÁSOK
11
111

Működési költségvetés
Személyi juttatások

13 989 533,7

2013. évi
törvényi
előirányzat
15 048 696,8

2014. évi
előirányzat

12 400 992,1
2 050 184,3

13 171 692,6
2 067 620,0

13 410 039,7
2 241 436,7

531 443,8

536 215,7

581 189,1

15 477 976,2

112

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

113

Dologi kiadások

3 236 482,4

3 083 134,1

3 137 286,3

114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 236 063,1

4 512 187,6

4 548 162,6

115

Egyéb működési célú kiadások

3 346 818,5

2 972 535,2

2 901 965,0

1 588 541,6
580 893,8

1 877 004,2
683 477,7

2 067 936,5
721 870,5

12
126

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

127

Felújítások

120 410,5

158 165,6

142 629,3

128

Egyéb felhalmozási célú kiadások

887 237,3

1 035 360,9

1 203 436,7
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Az államháztartás konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
megoszlás %-ában

2012. évi
teljesítés
1

KIADÁSOK
11
111

Működési költségvetés
Személyi juttatások

100,00

2013. évi
törvényi
előirányzat
100,00

2014. évi
előirányzat

88,64
14,66

87,53
13,74

86,64
14,48

3,80

3,56

3,75

100,00

112

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

113

Dologi kiadások

23,14

20,49

20,27

114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

23,13

29,98

29,38

115

Egyéb működési célú kiadások

23,92

19,75

18,75

11,36
4,15

12,47
4,54

13,36
4,66

12
126

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

127

Felújítások

0,86

1,05

0,92

128

Egyéb felhalmozási célú kiadások

6,34

6,88

7,78
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Az államháztartás funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

millió forintban

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

2014. évi
elő
őirányzat
el

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

2 431 783,6

2 570 127,0

2 627 577,8

Általános közösségi szolgáltatások

1 642 853,3

1 815 383,4

1 851 258,4

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

808 844,1

907 504,6

947 882,8

F01.b

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

349 113,6

393 653,9

383 746,6

F01.c

Külügyek

79 076,9

83 148,3

80 278,5

F01.d

Alapkutatás

109 691,0

105 525,1

104 474,2

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

13,2
325 551,5

334 876,3

F02

Védelem

233 836,9

218 269,6

220 285,1

F03

Rendvédelem és közbiztonság

555 093,4

536 474,0

556 034,3

F03.a

Igazságszolgáltatás

115 609,3

123 416,6

124 637,9

F03.b

Rend- és közbiztonság

318 029,1

306 231,5

321 394,7

F03.c

Tűzvédelem

70 805,9

57 344,2

58 240,8

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

50 649,1

49 481,7

51 760,9

10 496 601,7

11 113 503,1

11 534 793,2

1 964 587,7

2 083 241,0

2 234 876,6

JÓLÉTI FUNKCIÓK
F04

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

721 703,3

398 149,3

370 768,0

F04.b

Középfokú oktatás

290 582,3

264 566,3

290 828,8

F04.c

Felsőfokú oktatás

497 425,6

448 182,8

485 407,0

F04.d

Egyéb oktatás

454 876,5

972 342,6

1 087 872,8

2 211 394,6

2 173 736,3

2 399 303,0

1 512 305,7

1 481 470,0

1 615 784,9

F05

Egészségügy
F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

96 866,9

102 342,0

117 061,1

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

81 306,8

109 806,9

113 039,2

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

28 017,6

26 785,2

28 555,0

F05.e

Egyéb egészségügy

492 897,6

453 332,2

524 862,8

5 455 525,5

5 919 797,2

5 876 352,6

816 028,2

805 198,9

795 863,6

2 644 795,8

2 833 179,9

2 950 382,9

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

62 641,0

60 142,9

60 255,5

F06.d

Munkanélküli ellátások

224 587,6

189 708,4

197 098,8

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

524 668,3

540 382,1

545 545,6

F06.f

Egyéb szociális támogatások

710 477,3

557 211,7

466 086,8

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

472 327,3

933 973,3

861 119,4

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

448 812,8

479 135,6

456 674,3

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

416 281,1

457 593,0

567 586,7

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

69 202,7

73 424,5

168 660,4

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

179 153,9

207 445,3

232 367,4

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

65 182,5

72 704,5

74 335,9

F08.d

Hitéleti tevékenységek

43 899,2

38 668,9

40 074,8

F08.e

Párttevékenységek

2 549,2

2 549,5

8 549,5

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

56 293,6

62 800,3

43 598,7

2 756 366,6

3 001 997,4

3 429 248,2

7 060,3

8 084,8

9 825,5

268 231,9

333 765,2

370 839,0

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

F11

Bányászat és ipar

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

114 690,4
1 272 970,4

Közúti közlekedési tevékenységek

326 958,8

388 866,2

372 006,2

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

274 289,1

267 051,9

259 445,3

F12.c

Távközlés

25 702,9

23 845,5

21 878,4

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

286 435,5

399 666,7

619 640,5

1 022 317,6

1 009 416,6

1 081 340,8

F13.a

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

526 062,3

442 523,3

501 099,8

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

496 255,3

566 893,3

580 241,0

446 808,7

462 429,3

579 582,1

Környezetvédelem

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

108 871,2
1 079 430,3

F12.a

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS
F15

98 561,8
913 386,3

F12.b

F13

F14

296 114,5

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek

1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

825 893,6

788 795,8

428 903,7

825 893,6

788 795,8

428 903,7

Kiadások összesen :

17 728 786,7

18 723 952,5

19 268 962,4

Bevételek összesen :

17 220 482,0

17 688 117,7

18 314 209,0

Egyenleg :

-508 304,7

-1 035 834,8

-954 753,4
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Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
millió forintban
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

2 107 919,1

2 388 044,3

2 405 472,4

Általános közösségi szolgáltatások

1 336 754,0

1 634 472,5

1 631 652,8

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

611 986,2

760 491,9

794 652,6

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

287 082,5

371 539,6

351 690,4

F01.c

Külügyek

63 501,4

71 462,6

68 592,8

F01.d

Alapkutatás

78 642,3

105 515,1

82 202,7

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f
F03

13,2
295 528,4

325 463,3

334 514,3

Védelem

230 324,6

218 266,3

220 280,3

Rendvédelem és közbiztonság

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

540 840,5

535 305,5

553 539,3

F03.a

Igazságszolgáltatás

115 087,5

123 318,6

124 595,9

F03.b

Rend- és közbiztonság

313 356,7

305 548,2

320 151,8

F03.c

Tűzvédelem

61 923,1

57 070,0

57 143,7

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

50 473,2

49 368,7

51 647,9

8 236 760,6

8 580 470,4

9 049 023,1

JÓLÉTI FUNKCIÓK
F04

1 447 459,6

1 525 116,1

1 686 500,9

F04.a

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

435 177,6

227 063,0

216 584,3

F04.b

Középfokú oktatás

285 034,1

250 571,7

277 263,8

F04.c

Felsőfokú oktatás

490 935,5

444 696,7

457 483,4

F04.d

Egyéb oktatás

236 312,4

602 784,7

735 169,4

1 204 936,5

1 141 536,4

1 347 577,6

Egészségügy

F05
F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

578 608,4

517 020,4

667 917,8

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

88 579,0

94 053,9

107 430,1

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

75 119,6

103 326,3

106 300,5

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

27 336,5

26 494,2

28 269,2

F05.e

Egyéb egészségügy

435 293,0

400 641,6

437 660,0

4 748 226,6

5 013 399,6

5 098 833,1

458 551,0

456 198,9

450 863,6

2 644 795,1

2 833 179,9

2 950 382,9

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

F06
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

62 404,7

58 578,0

58 711,6

F06.d

Munkanélküli ellátások

224 573,8

189 651,1

197 033,7

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

524 595,6

540 374,9

545 537,5

F06.f

Egyéb szociális támogatások

532 818,4

557 176,0

466 047,5

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

300 488,0

378 240,8

430 256,3

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

442 718,6

478 286,1

448 840,2

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

393 419,3

422 132,2

467 271,3

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

68 332,9

73 420,9

105 483,1

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

159 874,0

173 080,2

195 745,1

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

65 182,4

72 704,3

74 335,7

F08.d

Hitéleti tevékenységek

43 746,0

38 668,9

40 074,8

F08.e

Párttevékenységek

2 549,2

2 549,5

8 549,5

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

53 734,8

61 708,4

43 083,1

2 075 279,7

2 221 343,3

2 510 078,4

4 196,0

8 078,8

9 825,5

242 853,0

332 265,2

369 139,0

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

F11

Bányászat és ipar

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

108 045,0

113 698,3

1 074 309,7

1 153 878,2

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

317 254,7

384 783,5

359 391,1

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

273 787,2

267 051,9

259 445,3

F12.c

Távközlés

24 780,3

23 824,6

21 857,5

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

222 511,6

398 649,7

513 184,3

611 656,6

515 796,3

634 972,3

F13.a

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

355 300,9

228 264,5

336 556,1

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

256 355,7

287 531,8

298 416,2

282 305,1

182 848,3

228 565,1

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS
Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

95 935,2
838 333,8

F12.b

F13

F15

2014. évi
elő
őirányzat
el

F01.b

F02

F14

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek
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1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

351 433,1

609 309,6

264 962,8

351 433,1

609 309,6

264 962,8

Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
megoszlás %-ában
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve
port
száma
Csoport neve

F01

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

2014. évi
elő
őirányzat
el

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

15,1

15,9

15,5

Általános közösségi szolgáltatások

9,6

10,9

10,5

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

4,4

5,1

5,1

F01.b

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

2,1

2,5

2,3

F01.c

Külügyek

0,5

0,5

0,4

F01.d

Alapkutatás

0,6

0,7

0,5

F01.e

Műszaki fejlesztés
2,1

2,2

2,2

F02

F01.f

Védelem

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

1,6

1,5

1,4

F03

Rendvédelem és közbiztonság

3,9

3,6

3,6

F03.a

Igazságszolgáltatás

0,8

0,8

0,8

F03.b

Rend- és közbiztonság

2,2

2,0

2,1

F03.c

Tűzvédelem

0,4

0,4

0,4

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

0,4

0,3

0,3

58,9

57,0

58,5

JÓLÉTI FUNKCIÓK

10,3

10,1

10,9

F04.a

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

3,1

1,5

1,4

F04.b

Középfokú oktatás

2,0

1,7

1,8

F04.c

Felsőfokú oktatás

3,5

3,0

3,0

F04.d

Egyéb oktatás

1,7

4,0

4,7

8,6

7,6

8,7

F04

Egészségügy

F05
F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

4,1

3,4

4,3

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,6

0,6

0,7

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

0,5

0,7

0,7

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

0,2

0,2

0,2

F05.e

Egyéb egészségügy

3,1

2,7

2,8

33,9

33,3

32,9

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

3,3

3,0

2,9

18,9

18,8

19,1

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

0,4

0,4

0,4

F06.d

Munkanélküli ellátások

1,6

1,3

1,3

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

3,7

3,6

3,5

F06.f

Egyéb szociális támogatások

3,8

3,7

3,0

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

2,1

2,5

2,8

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

3,2

3,2

2,9

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

2,8

2,8

3,0

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,5

0,5

0,7

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

1,1

1,2

1,3

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,5

0,5

0,5

F08.d

Hitéleti tevékenységek

0,3

0,3

0,3

F08.e

Párttevékenységek

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

0,4

0,4

0,3

14,8

14,8

16,2

0,1

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

0,1

0,1

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

1,7

2,2

2,4

F11

Bányászat és ipar

0,7

0,7

0,7

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

F12

6,0

7,1

7,5

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

2,3

2,6

2,3

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

2,0

1,8

1,7

F12.c

Távközlés

0,2

0,2

0,1

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

1,6

2,6

3,3

4,4

3,4

4,1

2,5

1,5

2,2

1,8
2,0

1,9
1,2

1,9
1,5

F13

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
F13.a
F13.b

F14

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek

Kiadások összesen
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8,7

8,3

8,1

8,7

8,3

8,1

2,5

4,0

1,7

2,5

4,0

1,7

100,0

100,0

100,0

Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
GDP %-ában
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

2014. évi
elő
őirányzat
el

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

7,52

8,18

7,85

Általános közösségi szolgáltatások

4,77

5,60

5,33

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

2,18

2,60

2,59

F01.b

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

1,02

1,27

1,15

F01.c

Külügyek

0,23

0,24

0,22

F01.d

Alapkutatás

0,28

0,36

0,27

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f
F02
F03

1,05

1,11

1,09

Védelem

0,82

0,75

0,72

Rendvédelem és közbiztonság

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

1,93

1,83

1,81

F03.a

Igazságszolgáltatás

0,41

0,42

0,41

F03.b

Rend- és közbiztonság

1,12

1,05

1,05

F03.c

Tűzvédelem

0,22

0,20

0,19

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

0,18

0,17

0,17

29,37

29,38

29,54

JÓLÉTI FUNKCIÓK
F04

5,16

5,22

5,51

F04.a

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

1,55

0,78

0,71

F04.b

Középfokú oktatás

1,02

0,86

0,91

F04.c

Felsőfokú oktatás

1,75

1,52

1,49

0,84
4,30

2,06
3,91

2,40
4,40

F04.d
F05

Egyéb oktatás
Egészségügy

F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

2,06

1,77

2,18

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,32

0,32

0,35

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

0,27

0,35

0,35

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

0,10

0,09

0,09

F05.e

Egyéb egészségügy

1,55

1,37

1,43

16,93

17,17

16,65

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

1,63

1,56

1,47

F06.b

Nyugellátások

9,43

9,70

9,63

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

0,22

0,20

0,19

F06.d

Munkanélküli ellátások

0,80

0,65

0,64

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

1,87

1,85

1,78

F06.f

Egyéb szociális támogatások

1,90

1,91

1,52

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

1,07

1,30

1,40

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

1,58

1,64

1,47

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

1,40

1,45

1,53

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,24

0,25

0,34

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

0,57

0,59

0,64

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,23

0,25

0,24

F08.d

Hitéleti tevékenységek

0,16

0,13

0,13

F08.e

Párttevékenységek

0,01

0,01

0,03

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

0,19

0,21

0,14

7,40

7,61

8,20

F09

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

0,01

0,03

0,03

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

0,87

1,14

1,21

F11

Bányászat és ipar

0,34

0,37

0,37

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

2,99

3,68

3,77

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

1,13

1,32

1,17

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

0,98

0,91

0,85

F12.c

Távközlés

0,09

0,08

0,07

0,79
2,18

1,37
1,77

1,68
2,07
1,10

F12.d
F13

F14

Egyéb közlekedés és szállítás
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

F13.a

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

1,27

0,78

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,91

0,98

0,97

1,01

0,63

0,75

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek
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4,34

4,28

4,08

4,34

4,28

4,08

1,25

2,09

0,87

1,25

2,09

0,87

A központi alrendszer adatai
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millió forintban

A központi alrendszer mérlege
Bevétel
Központi költségvetés
Gazdálkodó szervezetek befizetései
Társasági adó
Hitelintézeti járadék
Cégautóadó
Energiaellátók jövedelemadója
Egyszerűsített vállakozói adó
Ökoadó
Bányajáradék
Játékadó
Egyéb befizetések
Egyéb központosított bevételek
Pénzügyi szervezetek különadója
Egyes ágazatokat terhelő különadó
Kisadózók tételes adója
Kisvállalati adó
Közműadó
Fogyasztáshoz kapcsolt adók
Általános forgalmi adó
Jövedéki adó
Regisztrációs adó
Távközlési adó
Pénzügyi tranzakciós illeték
Biztosítási adó
Lakosság befizetései
Személyi jövedelemadó
Adóbefizetések
Illeték befizetések
Gépjárműadó
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója
Háztartási alkalmazott utáni regisztrációs díj
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei
Költségvetési szervek bevételei
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei
Bevételek az államháztartás alrendszereiből
Központi költségvetési szervektől származó befizetések
Elkülönített állami pénzalapok befizetése
Hozzájárulás a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alaphoz
Helyi önkormányzatok befizetése
Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések
Kamatbevételek
Egyéb bevételek
Egyéb uniós bevételek
Uniós támogatások utólagos megtérülése
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése
Elkülönített állami pénzalapok
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Szakképzési hozzájárulás
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Költségvetési támogatás
Egyéb bevételek
Bethlen Gábor Alap
BGA bevétele
BGA támogatása
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
KNPA bevétele
KNPA támogatása
Nemzeti Kulturális Alap
NKA bevétele
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
WMÁ bevétele
WMÁ támogatása
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
KTIA bevétele
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
Nyugdíjbiztosítási Alap
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Késedelmi pótlék és bírság
Költségvetési támogatások, térítések
Egyéb bevételek
TB költségvetési szervek bevételei
Egyéb bevételek
Egészségbiztosítási Alap
Szociális hozzájárulási adó és járulékok
Egyéb járulékok és hozzájárulások
Egészségügyi hozzájárulás
Késedelmi pótlék és bírság
Költségvetési támogatások, térítések
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz
Egyéb bevételek
Népegészségügyi termékadó
Baleseti adó
TB költségvetési szervek bevételei
Egyéb bevételek
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2012. évi teljesítés

2013. évi törvényi
előirányzat

2014. évi előirányzat

14 422 528,0

15 325 316,1

15 958 373,5

9 403 593,4
1 157 200,5
342 305,2
9 742,8
32 307,1
5 610,0
146 531,3
24 111,9
103 561,3
52 438,4
17 971,0
172 040,5
84 935,8
165 645,2

10 232 383,3
1 451 281,4
320 800,0
37 400,0
39 000,0
80 000,0
108 100,0
26 000,0
95 000,0
47 000,0
33 500,0
250 981,4
144 000,0
5 000,0
74 300,0
130 200,0
60 000,0
4 286 900,0
2 953 200,0
947 100,0
14 000,0
44 000,0
301 100,0
27 500,0
1 657 780,0
1 501 600,0
180,0
111 000,0
44 100,0
900,0

10 671 554,4
1 351 738,1
358 800,0
22 600,0
34 500,0
61 100,0
67 000,0
24 800,0
65 000,0
33 000,0
21 300,0
343 238,1
144 000,0

2 489 209,2
1 041 867,8
1 447 341,4
96 920,5
75 320,5
10 000,0

2 901 821,7
1 160 782,6
1 741 039,1
72 203,9
42 699,9
10 000,0

11 600,0
116 004,4
93 244,8
14 674,6
26 368,4
16 739,2
9 629,2
441 360,0
329 140,6
54 814,6
120 133,3
111 542,7
42 650,0
11 572,8

19 504,0
199 912,6
91 642,6
19 000,1
32 445,8
22 953,8
9 492,0
438 033,4
327 449,3
57 071,1
125 041,5
95 936,7
49 400,0
11 572,8

11 572,8
32 829,4
19 337,0
13 492,4
11 700,0
11 700,0
17,2
4,9
12,3
56 100,0
56 100,0
4 651 572,8
2 847 298,9
2 703 724,2
23 373,1
11 000,0
97 838,6
11 363,0
1 860,0
9 503,0
1 804 273,9
565 840,8
44 281,0
113 791,0
3 100,0
974 034,5

11 572,8
32 009,3
22 142,6
9 866,7
10 750,0
10 750,0
17,0
4,6
12,4
56 235,0
56 235,0
4 848 785,7
2 964 608,2
2 923 622,9
16 642,1
11 970,2

103 226,6
21 200,0
24 000,0
424,6
57 602,0

108 526,6
19 000,0
23 040,0
424,6
66 062,0

3 702 695,2
2 747 408,4
929 406,6
13 671,0
12 209,2

1 609 445,6
1 498 395,7
183,2
109 611,9
1 243,6
11,2
2 603 585,3
1 397 451,8
1 206 133,5
67 988,4
41 021,2
17 714,0
9 253,2
69 806,1
145 896,1
26 138,7
20 837,5
11 637,5
9 200,0
508 364,6
392 319,4
80 352,5
194 381,1
71 273,8
46 312,0
13 224,9
924,7
12 300,2
30 595,7
19 608,7
10 987,0
12 527,7
12 527,7
20,6
5,3
15,3
59 676,3
59 676,3
4 510 570,0
2 765 989,6
2 593 825,1
48 513,0
10 685,5
101 511,0
11 455,0
3 081,6
8 373,4
1 744 580,4
696 753,9
45 322,6
108 843,7
3 496,6
594 516,3
158 763,9
136 883,4
19 051,4
25 155,1
803,3
91 873,6

78 000,0
45 400,0
53 000,0
4 302 689,6
3 000 089,6
931 900,0
16 300,0
57 000,0
269 400,0
28 000,0
1 700 100,0
1 550 000,0
200,0
110 000,0
39 000,0
900,0

12 373,0
1 860,0
10 513,0
1 884 177,5
647 400,0
44 515,0
157 500,0
3 450,0
922 785,9

A központi alrendszer mérlege
Kiadás
Központi költségvetés
Egyedi és normatív támogatás
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása
Szociálpolitikai menetdíj támogatás
Lakásépítési támogatások
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
Családi támogatások
Korhatár alatti ellátások
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások
Különféle jogcímen adott térítések
Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok
Költségvetési szervek kiadásai
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai
Az államháztartás alrendszereinek támogatása
Elkülönített állami pénzalapok támogatása
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz
Helyi önkormányzatok támogatása
Támogatás az önkormányzati adósságok törlesztéséhez
Kamatkiadások
Társadalmi önszerveződések támogatása
Kormányzati rendkívüli kiadások
Kezességérvényesítés
Egyéb kiadások
Tartalékok
Rendkívüli kormányzati intézkedések
Céltartalékok
Országvédelmi Alap
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások
Elkülönített állami pénzalapok
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Passzív kiadások
Működési kiadások
Egyéb kiadások
Bethlen Gábor Alap
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
Nemzeti Kulturális Alap
Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
Befizetés a központi költségvetésbe
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
Nyugdíjbiztosítási Alap
Nyugellátások
TB költségvetési szervek kiadásai
Egyéb kiadások
Egyéb kiadások
Egészségbiztosítási Alapnak átadott pénzeszköz
Nemzeti Szociálpolitikai Alapnak átadott pénzeszköz
Egészségbiztosítási Alap
Táppénz
GYED
EA egyéb pénzbeli ellátásai
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások
Gyógyító megelőző ellátás
Gyógyszertámogatás
Gyógyászati segédeszköz támogatás
EA egyéb természetbeni ellátásai
TB költségvetési szervek kiadásai
Egyéb kiadások

2012. évi teljesítés

2013. évi törvényi
előirányzat

2014. évi előirányzat

15 021 171,3

16 376 150,9

16 883 126,9

10 014 816,8
259 482,2
61 835,7
96 861,3
124 000,7
816 978,2
445 892,4
279 982,4
62 612,5
28 490,9
5 067 192,2
2 920 270,4
2 146 921,8
1 925 858,6
94 576,3
690 895,3
1 066 707,2
73 679,8
1 202 360,8
3 809,7
9 012,4
40 806,7
34 338,2

11 275 846,0
268 722,2
68 558,4
93 000,0
201 500,0
829 587,5
452 529,0
283 394,7
63 713,8
29 950,0
5 583 634,7
2 989 383,9
2 594 250,8
1 876 399,9
136 620,2
1 066 473,1
643 306,6
30 000,0
1 234 386,0
3 809,8
3 977,3
30 232,4
48 555,9
511 406,0
106 000,0
89 528,7
315 877,3
276 985,9
245 090,0
448 732,1
355 140,6
59 361,9
300,0
295 478,7
11 572,8
15 201,5
10 700,0
17,2
56 100,0
46 100,0
10 000,0
4 651 572,8
2 847 298,9
2 830 514,9
10 831,0
5 953,0
5 953,0

11 572 936,7
282 574,0
69 861,0
104 000,0
159 200,0
714 536,0
446 219,0
175 555,5
66 821,9
25 939,6
6 410 403,2
3 222 523,4
3 187 879,8
1 742 362,0
117 388,6
917 385,9
703 587,5
4 000,0
1 165 015,2
9 809,8
4 393,9
32 319,5
122 726,9
296 150,0
120 000,0
76 150,0
100 000,0
288 679,2
170 906,0
461 404,5
377 449,3
56 313,9
1 600,0
319 535,4
11 572,8
12 381,4
8 750,0
16,0
51 235,0
41 235,0
10 000,0
4 848 785,7
2 964 608,2
2 947 863,0
10 651,0
6 094,2
6 094,2

1 804 273,9
61 500,0
95 365,3
51 799,0
349 000,0
880 606,2
279 981,0
43 313,0
19 710,0
9 139,4
13 860,0

1 884 177,5
63 000,0
106 350,0
49 250,0
345 000,0
931 870,2
294 114,0
51 300,0
21 291,2
8 877,1
13 125,0

-1 043 462,7
-7 372,1
0,0
0,0
0,0
-1 050 834,8

-901 382,3
-23 371,1
0,0
0,0
0,0
-924 753,4

234 857,6
137 422,5
378 222,2
305 121,1
64 974,2
100,0
240 046,9
13 631,9
12 843,6
8 511,2
4,5
38 109,9
38 109,9
4 628 132,3
2 836 628,7
2 642 782,0
12 459,0
181 387,7
4 909,8
158 763,9
17 714,0
1 791 503,6
56 543,9
89 167,3
49 233,0
358 365,7
842 053,9
315 129,5
51 304,2
14 720,6
9 960,7
5 024,8

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés
Elkülönített állami pénzalapok
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai
Nyugdíjbiztosítási Alap
Egészségbiztosítási Alap
Központi alrendszer összesen:

-611 223,4
130 142,4
-117 562,3
-70 639,1
-46 923,2
-598 643,3
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A központi alrendszer mérlege (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
millió forintban

2012. évi
teljesítés

2013. évi
törvényi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

1 KIADÁSOK

15 021 171,3

16 376 150,9

16 883 126,9

11 Működési költségvetés
111 Személyi juttatások

13 461 384,0
1 232 733,4

14 653 968,5
1 566 494,9

14 717 167,0
1 727 187,0

323 032,4

413 344,9

455 445,0

113 Dologi kiadások

2 513 542,8

2 333 861,8

2 376 999,7

114 Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 229 041,6

4 347 228,7

4 402 404,2

115 Egyéb működési célú kiadások

6 163 033,8

5 993 038,2

5 755 131,1

12 Felhalmozási költségvetés
126 Beruházások

1 559 787,3
220 192,3

1 722 182,4
227 564,0

2 165 959,9
221 018,4

35 622,7

45 065,6

50 423,5

1 303 972,3

1 449 552,8

1 894 518,0

14 422 528,0

15 325 316,1

15 958 373,5

1 834 124,8

2 000 409,4

2 087 618,5

182 980,3

37 435,3

42 734,2

10 264 073,5
2 107 878,3

11 037 679,9
2 289 200,0

11 366 368,7
2 260 800,0

3 558 070,9

3 440 352,4

3 768 582,4

251 862,3

233 605,6

279 571,1

32 307,1

99 000,0

92 800,0

4 161 582,1

4 816 859,5

4 715 789,8

236 Egyéb közhatalmi bevételek

152 372,8

158 662,4

248 825,4

24 Működési bevételek

839 831,3

714 040,2

482 680,9

2 724,4

14 945,9

155 723,6

26 Működési célú átvett pénzeszközök

434 731,7

431 659,9

592 623,3

27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

864 062,0

1 089 145,5

1 230 624,3

-598 643,3

-1 050 834,8

-924 753,4

112 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

127 Felújítások
128 Egyéb felhalmozási célú kiadások
2 BEVÉTELEK
21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről
22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23 Közhatalmi bevételek
231 Jövedelemadók
232 Szociális hozzájárulási adó és járulékok
233 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
234 Vagyoni típusú adók
235 Termékek és szolgáltatások adói

25 Felhalmozási bevételek

EGYENLEG
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A központi alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
millió forintban

2012. évi
teljesítés
1

KIADÁSOK
11
111

Működési költségvetés
Személyi juttatások

11 324 615,4

2013. évi
törvényi
előirányzat
12 709 762,6

2014. évi
előirányzat

10 267 345,9
1 232 733,4

11 482 536,5
1 566 494,9

11 710 357,4
1 727 187,0

323 032,4

413 344,9

455 445,0

13 108 471,8

112

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

113

Dologi kiadások

2 473 483,0

2 333 861,8

2 376 999,7

114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 229 041,6

4 347 228,7

4 402 404,2

115

Egyéb működési célú kiadások

3 009 055,5

2 821 606,2

2 748 321,5

1 057 269,5
220 192,3

1 227 226,1
227 564,0

1 398 114,4
221 018,4

35 622,7

45 065,6

50 423,5

801 454,5

954 596,5

1 126 672,5

12
126

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

127

Felújítások

128

Egyéb felhalmozási célú kiadások
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A központi alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
megoszlás %-ában

2012. évi
teljesítés
1

KIADÁSOK
11
111

Működési költségvetés
Személyi juttatások

100,00

2013. évi
törvényi
előirányzat
100,00

2014. évi
előirányzat

90,66
10,89

90,34
12,33

89,33
13,18

2,85

3,25

3,47

100,00

112

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

113

Dologi kiadások

21,84

18,36

18,13

114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

28,51

34,20

33,58

115

Egyéb működési célú kiadások

26,57

22,20

20,97

9,34
1,94

9,66
1,79

10,67
1,69

12
126

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

127

Felújítások

0,31

0,35

0,38

128

Egyéb felhalmozási célú kiadások

7,08

7,51

8,59
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A központi alrendszer funkcionális kiadásai (pénzforgalmi
szemléletben)
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

2 042 535,7

2 175 388,5

2 222 872,9

Általános közösségi szolgáltatások

1 264 861,3

1 433 581,1

1 461 234,4

Törvényhozó és végrehajtó szervek

468 495,4

542 764,3

576 209,1

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

322 679,5

382 738,2

371 961,8

F01.c

Külügyek

78 278,7

82 507,2

79 611,5

F01.d

Alapkutatás

109 690,7

105 519,0

104 468,0

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

13,2
285 703,8

320 052,4

328 984,0

Védelem

233 072,6

216 742,5

218 692,1

Rendvédelem és közbiztonság

544 601,8

525 064,9

542 946,4

F03.a

Igazságszolgáltatás

115 584,6

123 405,0

124 625,5

F03.b

Rend- és közbiztonság

308 248,9

296 912,1

311 350,3

F03.c

Tűzvédelem

70 119,2

55 266,1

55 209,7

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

50 649,1

49 481,7

51 760,9

8 737 332,2

9 736 394,1

10 123 914,8

JÓLÉTI FUNKCIÓK
F04

1 200 414,5

1 646 797,9

1 805 580,3

F04.a

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

286 175,7

170 329,1

152 575,8

F04.b

Középfokú oktatás

142 821,2

171 497,7

200 883,9

F04.c

Felsőfokú oktatás

497 419,1

448 182,8

485 407,0

F04.d

Egyéb oktatás

273 998,5

856 788,3

966 713,6

2 115 081,0

2 070 107,6

2 290 494,8

F05

Egészségügy
F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

1 486 714,1

1 478 432,7

1 612 861,8

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

82 084,9

86 943,3

101 047,5

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

45 618,1

46 508,0

47 617,9

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

27 644,8

26 437,3

28 188,9

F05.e

Egyéb egészségügy

473 019,1

431 786,3

500 778,7

5 024 622,8

5 523 081,3

5 466 291,5

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

816 023,0

805 193,0

795 858,0

2 642 782,7

2 830 514,9

2 947 863,0
60 255,5

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

62 641,0

60 142,9

F06.d

Munkanélküli ellátások

64 067,2

59 000,0

56 000,0

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

513 486,3

523 814,3

529 901,3

F06.f

Egyéb szociális támogatások

645 496,7

488 215,7

400 167,2

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

280 125,9

756 200,5

676 246,5

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

133 634,8

201 985,8

165 498,6

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

263 579,1

294 421,5

396 049,6

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

28 185,2

33 739,1

126 689,7

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

85 807,2

102 718,1

121 716,1

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

61 835,7

68 978,4

70 434,0

F08.d

Hitéleti tevékenységek

42 989,8

37 966,0

39 642,8

F08.e

Párttevékenységek

2 548,8

2 548,9

8 548,9

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

42 212,4

48 471,0

29 018,1

2 307 649,8

2 496 738,5

2 903 966,6

6 707,4

7 817,3

9 548,4

265 836,5

331 861,7

368 847,8

6 770,1

4 858,4

5 483,6

731 016,7

856 336,1

1 045 892,3

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

F11

Bányászat és ipar

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások
F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

195 144,3

210 012,9

189 583,7

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

256 422,5

266 306,2

258 684,4

F12.c

Távközlés

23 962,6

21 914,4

19 819,0

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

255 487,3

358 102,6

577 805,2

964 494,4

937 669,2

1 005 818,9
489 888,4

F13

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
F13.a

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

514 093,6

431 638,0

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

450 400,8

506 031,2

515 930,5

332 824,7

358 195,8

468 375,6

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS
Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

2014. évi
elő
őirányzat
el

F01.a

F03

F15

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

F01.b

F02

F14

millió forintban

1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

715 512,4

718 100,6

383 933,1

715 512,4

718 100,6

383 933,1

Kiadások összesen :

15 021 171,3

16 376 150,9

16 883 126,9

Bevételek összesen :

14 422 528,0

15 325 316,1

15 958 373,5

-598 643,3

-1 050 834,8

-924 753,4

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek
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Egyenleg :

A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
millió forintban
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

1 739 296,3

1 994 979,0

2 005 710,2

Általános közösségi szolgáltatások

978 604,5

1 253 721,7

1 244 709,2

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

291 191,2

396 714,6

425 697,0

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

260 812,7

360 623,9

339 905,6

F01.c

Külügyek

62 705,3

70 821,8

67 926,1

F01.d

Alapkutatás

78 642,0

105 509,0

82 196,5

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f
F03

13,2
285 240,1

320 052,4

328 984,0

Védelem

229 587,3

216 742,5

218 692,1

Rendvédelem és közbiztonság

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

531 104,5

524 514,8

542 308,9

F03.a

Igazságszolgáltatás

115 062,8

123 307,0

124 583,5

F03.b

Rend- és közbiztonság

304 251,6

296 591,0

310 885,8

F03.c

Tűzvédelem

61 316,9

55 248,1

55 191,7

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

50 473,2

49 368,7

51 647,9

6 482 206,3

7 205 959,9

7 643 573,6

684 434,0

1 090 312,9

1 260 386,1

JÓLÉTI FUNKCIÓK
F04

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

F04.b

Középfokú oktatás

137 510,7

158 079,3

188 052,9

F04.c

Felsőfokú oktatás

490 929,9

444 696,7

457 483,4

F04.d

Egyéb oktatás

55 993,4

487 515,9

21,0

614 849,8

1 110 435,3

1 038 204,3

1 239 174,3

Egészségügy

F05
F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

554 544,5

514 182,8

665 222,4

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

73 889,8

78 719,2

91 489,3

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

39 542,3

40 053,8

40 976,3

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

26 963,7

26 146,3

27 903,1

F05.e

Egyéb egészségügy

415 495,0

379 102,2

413 583,2

4 317 781,5

4 616 777,8

4 688 886,9

458 545,8

456 193,0

450 858,0

2 642 782,0

2 830 514,9

2 947 863,0
58 711,6

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

F06
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

62 404,7

58 578,0

F06.d

Munkanélküli ellátások

64 067,2

59 000,0

56 000,0

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

513 414,9

523 814,3

529 901,3

F06.f

Egyéb szociális támogatások

467 869,0

488 203,4

400 154,8

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

108 697,9

200 474,2

245 398,2

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

128 552,2

201 585,8

159 248,6

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

241 003,3

259 079,1

295 877,7

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

27 322,5

33 738,9

63 516,3

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

66 762,9

68 365,3

85 116,6

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

61 835,7

68 978,4

70 434,0

F08.d

Hitéleti tevékenységek

42 836,6

37 966,0

39 642,8

F08.e

Párttevékenységek

2 548,8

2 548,9

8 548,9

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

39 696,8

47 481,6

28 619,1

1 627 986,7

1 716 922,6

1 986 592,3

3 843,1

7 811,3

9 548,4

240 457,6

330 361,7

367 147,8

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

F11

Bányászat és ipar

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

4 622,7

5 181,5

851 298,5

927 176,3

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

185 856,9

205 977,9

177 185,1

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

255 920,6

266 306,2

258 684,4

F12.c

Távközlés

23 040,0

21 893,5

19 798,1

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

191 563,4

357 120,9

471 508,7

554 073,2

444 053,7

559 457,5

F13.a

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

343 376,6

217 379,3

325 344,8

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

210 696,6

226 674,4

234 112,7

168 390,5

78 774,7

118 080,8

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS
Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

4 841,4
656 380,9

F12.b

F13

F15

2014. évi
elő
őirányzat
el

F01.b

F02

F14

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek
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1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

1 218 141,2

1 249 529,2

1 248 439,5

256 984,9

542 371,9

224 156,2

256 984,9

542 371,9

224 156,2

A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
megoszlás %-ában
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve
port
száma
Csoport neve

F01

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

2014. évi
elő
őirányzat
el

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

15,4

15,7

15,3

Általános közösségi szolgáltatások

8,6

9,9

9,5

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

2,6

3,1

3,2

F01.b

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

2,3

2,8

2,6

F01.c

Külügyek

0,6

0,6

0,5

F01.d

Alapkutatás

0,7

0,8

0,6

F01.e

Műszaki fejlesztés
2,5

2,5

2,5

F02

F01.f

Védelem

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

2,0

1,7

1,7

F03

Rendvédelem és közbiztonság

4,7

4,1

4,1

F03.a

Igazságszolgáltatás

1,0

1,0

1,0

F03.b

Rend- és közbiztonság

2,7

2,3

2,4

F03.c

Tűzvédelem

0,5

0,4

0,4

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

0,4

0,4

0,4

57,2

56,7

58,3

6,0

8,6

9,6

JÓLÉTI FUNKCIÓK
Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

F04
F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

F04.b

Középfokú oktatás

1,2

1,2

1,4

F04.c

Felsőfokú oktatás

4,3

3,5

3,5

F04.d

Egyéb oktatás

0,5

3,8

4,7

9,8

8,2

9,5

Egészségügy

F05
F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

4,9

4,0

5,1

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,7

0,6

0,7

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

0,3

0,3

0,3

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

0,2

0,2

0,2

F05.e

Egyéb egészségügy

3,7

3,0

3,2

38,1

36,3

35,8

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások
Egyéb társadalombiztosítási ellátások

0,6

0,5

0,4

Munkanélküli ellátások

0,6

0,5

0,4

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

4,5

4,1

4,0

F06.f

Egyéb szociális támogatások

4,1

3,8

3,1

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

1,0

1,6

1,9

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

1,1

1,6

1,2

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

2,1

2,0

2,3

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,2

0,3

0,5

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

0,6

0,5

0,6

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,5

0,5

0,5

F08.d

Hitéleti tevékenységek

0,4

0,3

0,3

F08.e

Párttevékenységek

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

0,4

0,4

0,2

14,4

13,5

15,2

0,1

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

F11

Bányászat és ipar

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

0,1

0,1

2,1

2,6

2,8

5,8

6,7

7,1

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

1,6

1,6

1,4

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

2,3

2,1

2,0

F12.c

Távközlés

0,2

0,2

0,2

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

1,7

2,8

3,6

4,9

3,5

4,3

3,0

1,7

2,5

1,9
1,5

1,8
0,6

1,8
0,9

F13

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
F13.a
F13.b

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS
Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

3,4
22,5

F06.c

F08

F15

3,6
22,3

F06.d

F07

F14

4,0
23,3

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek

Kiadások összesen
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10,8

9,8

9,5

10,8

9,8

9,5

2,3

4,3

1,7

2,3

4,3

1,7

100,0

100,0

100,0

A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
GDP %-ában
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

2014. évi
elő
őirányzat
el

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

6,20

6,83

6,55

Általános közösségi szolgáltatások

3,49

4,29

4,06

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

1,04

1,36

1,39

F01.b

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

0,93

1,23

1,11

F01.c

Külügyek

0,22

0,24

0,22

F01.d

Alapkutatás

0,28

0,36

0,27

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f
F02
F03

1,02

1,10

1,07

Védelem

0,82

0,74

0,71

Rendvédelem és közbiztonság

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

1,89

1,80

1,77

F03.a

Igazságszolgáltatás

0,41

0,42

0,41

F03.b

Rend- és közbiztonság

1,08

1,02

1,02

F03.c

Tűzvédelem

0,22

0,19

0,18

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

0,18

0,17

0,17

23,11

24,68

24,96

2,44

3,73

4,11

JÓLÉTI FUNKCIÓK
F04

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

F04.b

Középfokú oktatás

0,49

0,54

0,61

F04.c

Felsőfokú oktatás

1,75

1,52

1,49

0,20
3,96

1,67
3,56

2,01
4,05

F04.d
F05

Egyéb oktatás
Egészségügy

F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

1,98

1,76

2,17

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,26

0,27

0,30

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

0,14

0,14

0,13

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

0,10

0,09

0,09

F05.e

Egyéb egészségügy

1,48

1,30

1,35

15,39

15,81

15,31

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

1,63

1,56

1,47

F06.b

Nyugellátások

9,42

9,69

9,62

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

0,22

0,20

0,19

F06.d

Munkanélküli ellátások

0,23

0,20

0,18

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

1,83

1,79

1,73

F06.f

Egyéb szociális támogatások

1,67

1,67

1,31

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

0,39

0,69

0,80

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

0,46

0,69

0,52

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

0,86

0,89

0,97

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,10

0,12

0,21

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

0,24

0,23

0,28

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,22

0,24

0,23

F08.d

Hitéleti tevékenységek

0,15

0,13

0,13

F08.e

Párttevékenységek

0,01

0,01

0,03

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

0,14

0,16

0,09

5,80

5,88

6,49

F09

GAZDASÁGI FUNKCIÓK
Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

0,01

0,03

0,03

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

0,86

1,13

1,20

F11

Bányászat és ipar

0,02

0,02

0,02

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

2,34

2,92

3,03

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

0,66

0,71

0,58

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

0,91

0,91

0,84

F12.c

Távközlés

0,08

0,07

0,06

0,68
1,98

1,22
1,52

1,54
1,83
1,06

F12.d
F13

F14

Egyéb közlekedés és szállítás
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

F13.a

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

1,22

0,74

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,75

0,78

0,76

0,60

0,27

0,39

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek
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4,34

4,28

4,08

4,34

4,28

4,08

0,92

1,86

0,73

0,92

1,86

0,73

A központi költségvetés kiemelt területeinek kiadásai
millió forintban
Kiemelt területek kiadásainak alakulása *
2013

Megnevezés
Államkorszerűsítés
Egészségügy
Oktatás
Közbiztonság
Gazdaságfejlesztés
Felzárkóztatás
Összesen

Hazai törvényi
módosított kiadás (Ft)
501 532,4
1 950 001,7
1 398 063,4
520 057,3
576 482,9
1 347 322,3
6 293 459,9

Uniós forrásból
kiadás
41 231,9
120 105,9
248 734,5
5 007,6
527 117,2
703 106,2
1 645 303,3

2014
Összesen
542 764,3
2 070 107,6
1 646 797,9
525 064,9
1 103 600,1
2 050 428,5
7 938 763,2

Hazai tervezett kiadás
514 007,3
2 156 652,7
1 505 538,4
534 867,1
586 843,2
1 224 109,5
6 522 018,2

Uniós forrásból
kiadás
62 201,8
133 842,1
300 041,9
8 079,3
603 399,6
1 037 824,0
2 145 388,7

Összesen

Változás
2014/2013. (%)

576 209,1
2 290 494,8
1 805 580,3
542 946,4
1 190 242,8
2 261 933,5
8 667 406,9

106,2%
110,6%
109,6%
103,4%
107,9%
110,3%
109,2%

*A táblázat az egyes kiemelt területek teljes hazai és uniós kiadását tartalmazza. A belső transzferek kiszűrése – tekintettel arra, hogy az uniós források esetében a
tervezés fázisában a kedvezményezett szektor (államháztartáson belüli vagy kívüli) nem határozható meg – nem lehetséges. Mindez azonban az év/év változások
megítélésben nem játszik érdemben szerepet. Az uniós támogatások ágazati kibontása e táblázatban részletesebb, mint az ún. funkcionális kiadásokat bemutató
táblázatban.
Megjegyzés az egyes kiemelt területek tartalmi elemeihez
Államkorszerűsítés: Törvényhozó és végreható szervek kiadásai
Gazdaságfejlesztés: Gazdaság és területfejlesztés és a mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodási kiadások 50%-a
Felzárkóztatás: Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások, lakásügyek, települési tevékenységek és szolgáltatások, közlekedési és távközlési tevékenységek,
környezetvédelem és a mező-, erdő-, hal- és vadgazdálkodái kiadások 50%-a
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Az Európai Unióval kapcsolatos adatok
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A 2014. évi költségvetési törvényjavaslatban megjelenő és az azon kívüli EU transzferek
millió forint

Költségvetésben megjelenő összegek
Költségvetésben megjelenő EU támogatások
Strukturális támogatások
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret*
Területi együttműködést elősegítő strukturális támogatások
(2007-2013, 2014-2020)
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
Vidékfejlesztési és halászati támogatások
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
Halászati Operatív Program
Új Vidékfejlesztési Program (2014-2020)
Egyéb európai uniós támogatások
Uniós támogatások utólagos megtérülése
Költségvetésben megjelenő EU források összesen

Központi
EU
költségvetési
forrás
1 711 603,5
438 009,3
1 501 324,1
353 905,8
1 442 868,5
345 072,6

Összesen
2 149 612,8
1 855 229,9
1 787 941,1

17 245,9

2 482,5

19 728,4

41 209,7
183 250,0
163 865,4
1 884,6
17 500,0
27 029,4
22 953,8
1 734 557,3

6 350,7
68 750,0
60 621,8
628,2
7 500,0
15 353,5
0,0
438 009,3

47 560,4
252 000,0
224 487,2
2 512,8
25 000,0
42 382,9
22 953,8
2 172 566,6

Költségvetésen kívüli tételek
Agrárpiaci támogatások **
Közvetlen termelői támogatások
"Meglévő politikák" jogcímen nyújtott támogatások
Összesen

18 310,0
381 384,8
n. a.
399 694,8

Kifizetendő, illetve megelőlegezendő EU források mindösszesen
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez

2 134 252,0
288 679,2

* A központi költségvetési forrás tartalmazza az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszközöket is.
** Nem tartalmazza az intervenciós felvásárlás során vételárra fordított kiadásokat, illetve az intervenciós értékesítés bevételeit, tartalmazza a
raktározási, szállítási, bevizsgálási költségtérítés, valamint a központi költségvetés bevételeként elszámolásra kerülő finanszírozási
költségtérítés összegét.
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Területi együttműködést elősegítő strukturális támogatások (2007-2013)
millió forint

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

19
2
5
1
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
2

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Területi Együttműködés
Európai Területi Együttműködés
ETE HU-SK
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
ETE HU-RO
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
ETE HU-SER
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
ETE HU-CRO
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
ETE SEES
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
ETE AU-HU
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
ETE SLO-HU
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
ETE CES
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
INTERREG IVC
Működési költségvetés
ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program
Működési költségvetés
INTERACT 2007-2013
Működési költségvetés

Támogatás

4 830,1

616,6

6 491,2

498,9

1 279,4

111,6

1 352,6

320,7

1 804,7

61,4

20,5

127,9

6,7

45,3

2 069,8
3 376,9
2 656,2
4 333,9
862,4
528,6
1 121,2
552,1
1 847,5
18,6
126,2
22,2
37,9
14,1
148,5
147,0
1,5
48,6
48,6
1 460,7

138,0

1 598,7
12,3
Összesen:
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Bevétel

12,3
19 375,7

17 245,9

2 129,8

Területi együttműködést elősegítő strukturális támogatások (2014-2020)
millió forint
JogFejecímCím Alcím
zet
csoport

19
2
10
1

2

3

4

5

Jogcím

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Európai Területi Együttműködés (2014-2020)
Duna Transznacionális Együttműködési Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
INTERACT III Interregionális Együttműködési Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
DUNA Program Irányító Hatóság
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés

Támogatás

11,1
5,5
5,6
13,6
6,8
6,8
1,5
0,7
0,8
12,8
6,4
6,4
313,7

Összesen:
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Bevétel

308,6
5,1
352,7

0,0

352,7

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
millió forint

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

19
2
4
1

2

3

8

14

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Jogcím

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
Gazdaságfejlesztés Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Közlekedés Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Környezet és Energia Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Államreform Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Végrehajtás Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Nyugat-dunántúli Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Közép-dunántúli Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Dél-dunántúli Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Dél-alföldi Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Észak-alföldi Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Észak-magyarországi Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Közép-magyarországi Operatív Program
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés

Támogatás

157 011,8

23 461,4

410 437,5

112 506,5

251 554,3

23 164,4

32 485,1
147 988,1
15 688,3
507 255,7
258 235,6
16 483,1
16 616,2
513,9

17 130,1
119 374,4

16 900,8

317 818,3

51 732,2

8 168,0

1 226,3

18 948,3

2 817,2

9 138,7

7 981,3

9 506,0

6 240,4

19 950,5

8 976,0

20 422,4

13 083,2

18 283,6

10 114,9

34 916,3

15 722,7

28 664,8

12 529,6

18 673,6

21 485,6

1 459 998,6

327 942,5

12 264,8
124 010,4
33 259,5
336 291,0
9 112,5
281,8
10 665,1
11 100,4
15 408,0
1 712,0
1 417,2
14 329,2
4 049,8
24 876,7
3 015,5
30 490,1
3 123,8
25 274,7
4 557,5
46 081,5
4 531,4
36 663,0

Összesen:
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Bevétel

6 425,4
33 733,8
1 787 941,1

2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
millió forint
JogFejecím- JogCím Alcím
cso- cím
zet
port

19
2
9
1

2

3

4

5

6
7

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2014-2020 közötti kohéziós politikai operatív programok
Gazdaságfejlesztés és Innovációs OP (GINOP)
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP)
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Terület- és Településfejlesztési OP (TOP)
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP)
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Környezet és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP)
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Emberi Erőforrás fejlesztési OP (EFOP)
Működési költségvetés
Koordinációs OP (KOP)
Működési költségvetés

Bevétel

Támogatás

4 896,0

172,8

4 896,0

748,8

4 896,0

864,0

4 896,0

864,0

4 896,0

748,8

4 896,0

864,0

11 833,7

2 088,3

41 209,7

6 350,7

2 535,0
2 533,8
2 822,0
2 822,8
2 880,0
2 880,0
2 880,0
2 880,0
2 822,0
2 822,8
5 760,0

Összesen:
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13 922,0
47 560,4

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program
millió forint
Fejezet

JogcímCím Alcím
csoport

Jogcím

Intézkedés
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2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Vidékfejlesztési és halászati programok
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése – komplex (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése – komplex (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatás (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
támogatás (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Kertészet korszerűsítése (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Kertészet korszerűsítése (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó
támogatás (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó
támogatás (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Szárítók támogatása (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése-Szárítók támogatása (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
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Bevétel

Támogatás

993,0

1 007,0

27 115,9

9 384,1

8,2

8,2

231,1

79,9

37,9

38,5

1 837,1

635,8

75,5

76,5

24,8

25,2

371,4

128,6

184,2

63,8

2 525,9

874,1

39,7

40,3

5 200,3

1 799,7

248,3

251,7

2 068,2

715,8

107,2

108,8

2 000,0
36 500,0
16,4
311,0
76,4
2 472,9
152,0

50,0

500,0
248,0
3 400,0
80,0

7 000,0

500,0
2 784,0
216,0

Fejezet

Cím Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Intézkedés
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39
40
41
42
45
46
50
53
54
64
67

68
69
70
71
72
75

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

Bevétel

Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó
támogatások (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó
támogatások (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Az erdők gazdasági értékének javítása (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Az erdők gazdasági értékének javítása (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (konvergencia)
Felhalmozási költségvetés
Ültevények korszerűsítése, telepítése (konvergencia)
Felhalmozási költségvetés
Ültevények korszerűsítése, telepítése (nem konvergencia)
Felhalmozási költségvetés
Erdészeti célra használt géppark fejlesztése (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés

Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Mezőgazdasági utak fejlesztése (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági utak fejlesztése (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
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90,5

31,3

7,3

7,1

397,9

102,1

54,7

45,3

10 029,1

3 470,9

1 489,5

1 510,5

161,7

56,0

5,7

5,8

200,6

69,4

61,5

21,0

4,5

4,6

37,1

12,9

148,9

151,1

1 857,2

642,8

49,6

50,4

371,4

128,6

181,2

183,8

1 586,1

548,9

73,0

73,9

121,8

14,4
500,0
100,0
13 500,0
3 000,0
217,7
11,5
270,0
82,5
9,1
50,0

Mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése az öntözés, melioráció és egyéb vízgazdálkodás
területén (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése az öntözés, melioráció és egyéb vízgazdálkodás
területén (konvergencia célterület)

Támogatás

300,0

2 500,0
100,0
500,0
365,0
2 135,0
146,9

Fejezet

Cím Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Intézkedés

76
77
78
79
80
2
1
2
3
4
9
10
11
12
21
22

23

24
25
26
47

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

Kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés

1 399,0

Felhalmozási költségvetés

360,0

Gyümölcsültetvény korszerűsítés (nem konvergencia)
Gyümölcsültetvény korszerűsítés (konvergencia)
Felhalmozási költségvetés
40,0
Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölésének támogatás (nem konvergencia terület)
Működési költségvetés
80,0
Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölésének támogatás (konvergencia terület)
Működési költségvetés
950,0
II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) NVT
Működési költségvetés
3,9
Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
26,1
Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
455,0
Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
3 000,0
Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) (NVT determináció)
Működési költségvetés
7 216,9
Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület)(NVT determináció)
Működési költségvetés
45 632,0
Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
65,0
Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
435,0
Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
50,0
Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
300,0
Genetikai erőforrások megőrzése - Ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és
Genetikai erőforrások megőrzése - Ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és
mikroorganizmusok megőrzés
Működési költségvetés
122,1
Genetikai erőforrások megőrzése - Ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és
mikroorganizmusok megőrzése (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
1 097,8
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
200,0
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
2 900,0
EMVA - A mezőgazdasági földterületek erdősítése (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
5 100,0
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Bevétel

Támogatás

1 039,3

359,7

178,7

181,3

29,7

10,3

39,7

40,3

705,8

244,2

2,1

1,8

20,8

5,3

249,0

206,0

2 387,1

612,9

4 500,8

2 716,1

38 088,2

7 543,8

35,6

29,4

346,1

88,9

27,4

22,6

238,7

61,3

66,8

55,3

873,5

224,3

109,5

90,5

2 307,5

592,5

4 058,1

1 041,9

Fejezet

Cím Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

2014. évi előirányzat

Intézkedés
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EMVA - A mezőgazdasági földterületek erdősítése (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
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Bevétel

107,2

88,7

5,5

4,5

389,9

100,1

10,9

9,1

55,7

14,3

54,7

45,3

1 034,4

265,6

1,2

1,0

596,8

153,2

127,4

105,4

1 666,9

428,0

195,9

Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés

10,0

Működési költségvetés

490,0

EMVA - Erdőszerkezet átalakítása (konvergencia célterület)
EMVA - Agrárerdészeti rendszerek létrehozása (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés

20,0

Felhalmozási költségvetés

70,0

EMVA - Agrárerdészeti rendszerek létrehozása (konvergencia célterület)
Őshonos állat (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés

100,0

Működési költségvetés

1 300,0

Működési költségvetés

2,2

Működési költségvetés

750,0

Felhalmozási költségvetés

232,8

Felhalmozási költségvetés

2 094,9

Őshonos állat (konvergencia célterület)
Erdőkörnyezetvédelmi intézkedések (nem konvergencia célterület)
Erdőkörnyezetvédelmi intézkedések (konvergencia célterület)
NVT MgTE (nem konvergencia célterület)
NVT MgTE (konvergencia célterület)
Tejágazat átalakítását kísérő állatjóléti támogatás (nem konvergencia célterület)

571,8
Működési költségvetés

571,8

Működési költségvetés

6 000,0

Működési költségvetés

390,0

Működési költségvetés

2 610,0

Tejágazat átalakítását kísérő állatjóléti támogatás (konvergencia célterület)

6 000,0

Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatása (nem konvergencia célterület)
Natura 2000 gyepterületek kompenzációs támogatása (konvergencia célterület)
III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése
Turisztikai tevékenységek ösztönzése (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés

600,0

Felhalmozási költségvetés

6 000,0

Felhalmozási költségvetés

400,0

Felhalmozási költségvetés
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés

3 000,0

Turisztikai tevékenységek ösztönzése (konvergencia célterület)
A kulturális örökség megőrzése (nem konvergencia célterület)
A kulturális örökség megőrzése (konvergencia célterület)
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Támogatás

213,4

176,6

2 076,8

533,2

299,8

300,2

4 492,8

1 507,2

199,9

200,1

2 246,4

753,6

281,4

281,7

3 744,0

1 256,0

2 658,2

891,8

563,1
5 000,0
3 550,0

Fejezet

Cím Alcím

Jogcímcsoport

Jogcím

Intézkedés
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Megnevezés
Kiadás

A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Falumegújítás és -fejlesztés (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Falumegújítás és -fejlesztés (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Nem mezőgazdasági tevékenység deverzifikációja (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Nem mezőgazdasági tevékenység deverzifikációja (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítése (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
IV. tengely: Leader programok
EMVA - Együttműködési projektek végrehajtása (konvergencia célterület)
Működési költségvetés
EMVA - Együttműködési projektek végrehajtása (nem konvergencia célterület)
Működési költségvetés
Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés (konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés (nem konvergencia célterület)
Felhalmozási költségvetés
Technikai segítségnyújtás
TS Vidékfejlesztési Program lebonyolítása - konvergencia régió
Működési költségvetés
Összesen:
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Bevétel

Támogatás

199,9

200,1

279,8

280,2

4 343,0

1 457,0

204,9

205,1

2 770,0

929,3

599,7

600,3

5 017,0

1 683,0

45,0

45,0

157,2

52,8

11 962,5

3 037,5

823,2

676,8

1 651,0

419,2

66,2

54,4

2 302,1

810,9

163 865,4

60 621,8

400,0
560,0
5 800,0
410,0
3 699,3
1 200,0
6 700,0
90,0
210,0

15 000,0
1 500,0
2 070,2
120,6

3 113,0
224 487,2

A Halászati Operatív Program
millió forint
Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

2014. évi előirányzat

Jogcím

12

Megnevezés
Kiadás

Bevétel

Támogatás

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Vidékfejlesztési és halászati programok
Halászati Operatív Program

20
11
3
1

2
3

Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és forgalmazása
(II. tengely)
Természetes vízi halászat
Felhalmozási költségvetés
Akvakultúra
Felhalmozási költségvetés
Halfeldolgozás
Felhalmozási költségvetés
Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
Működési költségvetés
Technikai segítségnyújtás (V. tengely)
Működési költségvetés

19,3

1 124,0

374,7

102,8

34,2

487,5

162,5

112,5

37,5

1 884,6

628,2

1 498,7
137,0
650,0

Összesen:
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57,8
77,1

150,0
2 512,8

Új Vidékfejlesztési Program (2014-2020)
millió forint
JogIntézFejeAlcí cím- JogCím
kezet
m cso- cím
dés
port

12
20
12

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Új Vidékfejlesztési Program
Működési költségvetés
Összesen:
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25 000,0
25 000,0

Bevétel

Támogatás

17 500,0

7 500,0

17 500,0

7 500,0

Egyéb Uniós programok
millió forint
Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

12
20
4
6
7
8
9
10
11
14
20
1
27

9
1
2
3
4

5
6

Jogcím

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Uniós programok kiegészítő támogatása
Méhészeti Nemzeti Program
Működési költségvetés
Igyál tejet program
Működési költségvetés
Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Működési költségvetés
Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
Működési költségvetés
Uniós Programok ÁFA fedezete
Működési költségvetés
Iskolagyümölcs program
Működési költségvetés
XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ágazati célfeladatok
Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Szolidaritási programok
Európai Menekültügyi Alap
Működési költségvetés
Integrációs Alap
Működési költségvetés
Visszatérési Alap
Működési költségvetés
Külső Határok Alap
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
Működési költségvetés
Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
Működési költségvetés
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Bevétel

Támogatás

682,5
682,5
1 700,0
1 700,0
2 562,8
2 562,8
536,5
536,5
2 060,0
2 060,0
1 211,0
1 211,0

410,0

350,0

330,3

141,4

452,7

207,2

566,1

235,4

4 090,8

1 717,9

241,4

15,0

228,0
532,0

471,7
659,9
801,5
1 161,8
4 646,9
256,4
52,6
52,6

Fejezet

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

20
1

2

3

17
20
32
5
18
5
17
19
2
6
3
6

Jogcím

2014. évi előirányzat
Megnevezés
Kiadás

Belügyi Alapok
Belső Biztonsági Alap
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Menekültügyi és Migrációs Alap
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
Belügyi Alapok technikai költségkerete
Működési költségvetés
Felhalmozási költségvetés
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Közlekedési ágazati programok
TEN-T projektek
Felhalmozási költségvetés
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
Fejezeti kezelésű előirányzatok
EU utazási költségtérítések
Működési költségvetés
XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Egyéb uniós előirányzatok
Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek
Működési költségvetés
EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014
Működési költségvetés

Támogatás

615,7
123,1
492,6
514,7
463,2
51,5
71,2
28,5
42,7

1 500,0
1 500,0

391,5

0,2

11 020,0

952,0

8 325,0

1 429,0

27 029,4

15 353,5

391,7

11 972,0

Összesen:
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Bevétel

9 754,0
42 382,9

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen termelői és agrárpiaci
támogatások és az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés
millió forint

Közvetlen termelői támogatások*
2012. évi jogalap alapján 2014-ben kifizetendő támogatások
2013. évi jogalap alapján 2014-ben kifizetendő támogatások
2014. évi jogalap alapján 2014-ben kifizetendő támogatások
ebből: SAPS
Egyéb közvetlen kifizetés
Agrárpiaci támogatások
Exporttámogatások
Belpiaci támogatások
Intervenciók
Intervenciós felvásárlás kiadásai (intervenciós vételár)
Intervenciós értékesítés bevételei (értékesítés vételára)
Intervencióhoz kapcsolódó raktározási, szállítási, bevizsgálási
költségtérítés
Intervencióhoz kapcsolódó finanszírozási költségtérítés**
Összesen (intervenciós vételár nélkül)***:
Az európai uniós közvetlen mezőgazdasági támogatások nemzeti kiegészítése
(átmeneti nemzeti támogatás)

2014. évi
előirányzat
381 384,8
350,0
205 191,0
175 843,8
162 513,0
13 330,8
18 310,0
20,1
18 289,9
0,0
0,0
0,0
0,0
399 694,8
17 000,0

* Az európai uniós előírások értelmében az adott évi jogalap alapján járó egységes területalapú támogatásokat tárgyév
december 1-jétől a következő év június 30-ig lehet kifizetni. Ezen támogatásokat a Magyar Állam a Kincstári Egységes
Számláról (KESZ) megelőlegezi, majd a megelőlegezett támogatásokat az Európai Unió két hónappal később megtéríti.
** A finanszírozási költségtérítés összege - a többi, EMGA által finanszírozott agrártámogatási típustól eltérően - a
költségvetési törvényjavaslat 1. számú mellékletében is bemutatásra kerül, a XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos
bevételek és kiadások fejezetben.
*** Az intervenciós vételár jogcímén kifizetett összeg adásvételi szerződés keretében felvásárolt mezőgazdasági termény
ellenértékét képezi, azaz nem minősül a többi tételhez hasonló, ellenszolgáltatás nélküli közösségi támogatásnak.
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A központi költségvetés bruttó adósságának alakulása 2012-2014 között
2012. XII. 31-i
állomány

Megnevezés

2013. XII. 31-i
állomány

2014. XII. 31-i
állomány

8 326 566,3
5 014 097,8
5 014 097,8
3 312 468,4
3 312 467,8
0,6

8 962 473,4
6 189 348,9
6 189 348,9
2 773 124,5
2 773 124,5
-

8 788 934,4
6 658 597,2
6 658 597,2
2 130 337,2
2 130 337,2
-

II.) Forintban fennálló adósság
1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság
1.1. Hitel
1.2. Kötvény
1.3. Kincstárjegy (KTJ2 is) és egyéb rövid lejáratú kötelezettség
2.) Egyéb kötelezettségek
2.1. Hitel
2.2. Kötvény

12 042 419,3
11 617 958,5
540 825,5
8 440 255,1
2 636 878,0
424 460,8
26 000,0
398 460,8

13 017 020,8
12 724 892,5
564 093,5
8 987 897,2
3 172 901,8
292 128,3
101 602,5
190 525,8

14 104 205,2
13 884 511,5
481 411,2
9 976 805,0
3 426 295,3
219 693,7
78 695,9
140 997,8

Összesen
Az ÁKK Rt-nél elhelyezett Mark-To-Market betétek állománya
A központi költségvetés bruttó adóssága mindösszesen
A központi költségvetés bruttó adóssága névértéken

20 368 985,6
351 071,3
20 720 056,8
20 806 037,5

21 979 494,2
131 167,8
22 110 662,0
22 173 972,0

22 893 139,5
131 167,8
23 024 307,3
23 071 936,3

I.) Devizában fennálló adósság
1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság
1.1. Hitel
1.2. Kötvény
2.) Egyéb kötelezettségek
2.1. Hitel
2.2. Kötvény

I.) Devizában fennálló adósság
1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság
1.1. Hitel
1.2. Kötvény
2.) Egyéb kötelezettségek
2.1. Hitel
2.2. Kötvény
II.) Forintban fennálló adósság

29,7%
17,9%
0,0%
17,9%
11,8%
11,8%
0,0%
42,9%

30,7%
21,2%
0,0%
21,2%
9,5%
9,5%
0,0%
44,6%

28,7%
21,7%
0,0%
21,7%
7,0%
7,0%
0,0%
46,0%

1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság
1.1. Hitel
1.2. Kötvény
1.3. Kincstárjegy (KTJ2 is)
2.) Egyéb kötelezettségek
2.1. Hitel
2.2. Kötvény
Összesen
Az ÁKK Rt-nél elhelyezett Mark-To-Market betétek állománya
A központi költségvetés bruttó adóssága mindösszesen
A központi költségvetés bruttó adóssága névértéken

41,4%
1,9%
30,1%
9,4%
1,5%
0,1%
1,4%
72,6%
1,3%
73,9%
74,2%

43,6%
1,9%
30,8%
10,9%
1,0%
0,3%
0,7%
75,3%
0,4%
75,7%
75,9%

45,3%
1,6%
32,6%
11,2%
0,7%
0,3%
0,5%
74,7%
0,4%
75,2%
75,3%

GDP (milliárd forint)

28 048

29 203

30 629

Megjegyzések:
1) 2013-ban a központi költségvetés adósságát jelentős mértékben emelte az önkormányzati adósságátvállalás, ami értelemszerűen az
önkormányzatoknál hasonló mértékű csökkenést eredményez.
2) A devizában fennálló adósság forintra történő átszámításához alkalmazott árfolyamok 2012. évre vonatkozóan 291,3 forint/euró (azaz a
tényárfolyam), 2013. és 2014. évre vonatkozóan 296,9 forint/euró.
3) A központi költségvetés bruttó adóssága nem azonos a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvényben alkalmazott,
"az államháztartás központi alrendszere" adósságára vonatkozó definícióval.
4) A tábla a központi költségvetés bruttó adósságát mutatja, ez az európai uniós módszertan szerinti (maastrichti) adósságnak csak részeleme.
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Főbb adó- és járulékkedvezmények

Adónem
Üzemanyagok
mezőgazdasági gázolaj visszatérítés
vasút, hajózás gázolaj visszatérítés
Jövedéki adó
kereskedelmi gázolaj visszatérítés
Alkoholok
pálinkafőzés
Összesen
Lakosság mentessége
Energiaadó
Összesen
Levegőterhelési díjkedvezmény
Környezetterhelési
Vízterhelési díjkedvezmény
díj
Összesen
Érvényesített adókedvezmények
kis- és közepes vállalkozások adókedvezménye
fejlesztési adókedvezmény
filmtámogatás kedvezménye
előadó-művészeti szervezet támogatása utáni adókedvezmény
sportcélú támogatás utáni adókedvezmény
Adóalap-csökkentő tételek
Társasági adó
kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 50%-a
alap-, alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés közvetlen költsége
mikro vagy kisvállalkozásnál meghatározott új eszközök üzembehelyezése érdekében
elszámolt beruházások értéke
Adómentesség
Összesen
Fejlesztési adókedvezmény
Energiaellátók
Bányajáradék
jövedelemadója
Összesen
Pénzügyi
Deviza alapú kölcsönszerződés végtörlesztése miatti adójóváírás
szervezetek
Deviza alapú kölcsönszerződés forintra történő átváltása miatti adójóváírás
Összesen
különadója
Nem adóköteles hívások és üzenetek
Távközlési adó
Összesen
Családi adóalap-kedvezmény
Adót csökkentő kedvezmények
Adóelőlegnél érvényesíthető adót csökkentő kedvezmények
adójóváírás
súlyos fogyatékosság miatt levont összeg
Adóelőlegnél nem érvényesíthető adót csökkentő kedvezmények
Személyi
lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg kedvezménye
jövedelemadó
felsőoktatási tandíjként befizetett összeg és felnőttképzés kedvezménye
mezőgazdasági őstermelői kedvezmény
Rendelkezések az adó felett
rendelkezés az önkéntes kölcsönös egészség és nyugdíjpénztári befizetések felett
nyugdíj előtakarékossági számla kedvezménye
Összesen
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség
K+F tevékenység saját közvetlen költségének elszámolása
Helyi iparűzési adó
Fuvarozók versenyképességének javítását szolgáló kedvezmény
Összesen
Lakástulajdonok egymás közötti cseréje
Lakástulajdonok közvetett cseréje
Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés
Telektulajdon és telektulajdonon alapított vagyoni értékű jog megszerzése, ha a telken 4 éven
belül lakóházat építenek
Új lakás vásárlása, ha a 15 millió Ft-ot nem haladja meg a forgalmi érték
Új lakás vásárlása, ha a 30 millió Ft-ot nem haladja meg a forgalmi érték
Illetékek
Egyéb kedvezmények, mentességek
Illetékmentes öröklés
Illetékmentes ajándék
Illetékkedvezményes öröklés, ajándék
Lakástulajdon öröklése
Egyéb kedvezmény öröklés, ajándék
Összesen
Munkahelyvédelmi kedvezmények
Szociális
Kutatók kedvezménye
hozzájárulási adó
Összesen
Biztosítotti
Családi kedvezmény kiszélesítése
Összesen
nyugdíjjárulék
Családi kedvezmény kiszélesítése
Biztosítotti
egészségbiztosítási
járulék
Összesen
Összesen
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Kedvezmény összege 2014
(statikus becslés, Mrd Ft)
alsó becslés felső becslés
45,0
50,0
26,0
28,0
5,0
6,0
14,0
16,0
10,0
12,0
10,0
12,0
55,0
62,0
14,0
14,5
14,0
14,5
0,1
0,5
0,3
1,0
0,4
1,5
117,0
125,0
2,0
3,0
46,0
50,0
10,0
11,0
9,0
11,0
50,0
50,0
39,0
48,0
8,0
11,0
25,0
30,0
6,0
1,0
157,0
2,0
4,0
6,0
0,0
0,0
0,0
19,0
19,0
188,0
7,0
4,6
4,6
2,4
1,5
0,1
0,8
9,9
7,0
2,9
204,9
2,0
3,0
8,0
13,0
0,1
10,0
1,5

7,0
2,0
175,0
4,0
6,0
10,0
0,0
0,0
0,0
20,0
20,0
190,0
7,4
4,7
4,7
2,7
1,8
0,1
0,8
10,2
7,2
3,0
207,6
4,0
5,0
9,0
18,0
0,3
12,0
2,0

2,0
1,3
0,4
3,5
11,0
2,0
3,3
3,0
0,3
35,1
145,0
1,0
146,0
25,7
25,7
20,2

2,6
1,6
0,6
5,5
13,0
3,0
4,3
4,0
0,3
44,9
150,0
1,2
151,2
28,0
28,0
22,0

20,2
696,2

22,0
754,7

Az önkormányzati alrendszer
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Önkormányzati alrendszer mérlege (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
millió forintban

2012. évi
teljesítés

2013. évi
törvényi
előirányzat

2014. évi
előirányzat

1 KIADÁSOK

2 707 615,4

2 347 801,6

2 385 835,5

11 Működési költségvetés
111 Személyi juttatások

2 161 997,7
817 450,9

1 694 694,3
501 125,1

1 705 669,8
514 249,7

112 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

208 411,4

122 870,8

125 744,1

113 Dologi kiadások

763 457,1

749 272,3

760 286,6

7 021,5

164 958,9

145 758,4

115 Egyéb működési célú kiadások

365 656,8

156 467,2

159 631,0

12 Felhalmozási költségvetés
126 Beruházások

545 617,7
360 701,5

653 107,3
455 913,7

680 165,7
500 852,1

84 787,8

113 100,0

92 205,8

100 128,4

84 093,6

87 107,8

2 BEVÉTELEK

2 797 954,0

2 362 801,6

2 355 835,5

21 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 066 707,2

643 306,6

703 087,5

831 172,7

698 335,6

684 150,0

114 Ellátottak pénzbeli juttatásai

127 Felújítások
128 Egyéb felhalmozási célú kiadások

22 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
23 Közhatalmi bevételek
231 Jövedelemadók
232 Szociális hozzájárulási adó és járulékok
16,1

233 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók
234 Vagyoni típusú adók

275 778,3

120 000,0

129 500,0

235 Termékek és szolgáltatások adói

549 493,3

572 100,0

549 600,0

5 885,0

6 235,6

5 050,0

238 736,6

368 639,4

334 220,0

48 091,6

51 700,0

56 900,0

26 Működési célú átvett pénzeszközök

320 116,2

234 860,0

180 208,0

27 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

293 129,7

365 960,0

397 270,0

90 338,6

15 000,0

-30 000,0

236 Egyéb közhatalmi bevételek
24 Működési bevételek
25 Felhalmozási bevételek

EGYENLEG
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Önkormányzati alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
millió forintban

2012. évi
teljesítés
1

KIADÁSOK
11
111

Működési költségvetés
Személyi juttatások

2 664 918,3

2013. évi
törvényi
előirányzat
2 338 934,2

2014. évi
előirányzat

2 133 646,2
817 450,9

1 689 156,1
501 125,1

1 699 682,3
514 249,7

2 369 504,4

112

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

208 411,4

122 870,8

125 744,1

113

Dologi kiadások

762 999,4

749 272,3

760 286,6

114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 021,5

164 958,9

145 758,4

115

Egyéb működési célú kiadások

337 763,0

150 929,0

153 643,5

531 272,1
360 701,5

649 778,1
455 913,7

669 822,1
500 852,1

12
126

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

127

Felújítások

84 787,8

113 100,0

92 205,8

128

Egyéb felhalmozási célú kiadások

85 782,8

80 764,4

76 764,2
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Önkormányzati alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)
( közgazdasági osztályozás szerint )
megoszlás %-ában

2012. évi
teljesítés
1

KIADÁSOK
11
111

Működési költségvetés
Személyi juttatások

112

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

113

Dologi kiadások

114

Ellátottak pénzbeli juttatásai

115

Egyéb működési célú kiadások

12
126

Felhalmozási költségvetés
Beruházások

100,00

2013. évi
törvényi
előirányzat
100,00

2014. évi
előirányzat

80,06
30,67

72,22
21,43

71,73
21,70

7,82

5,25

5,31

28,63

32,03

32,09

0,26

7,05

6,15

12,67

6,45

6,48

19,94
13,54

27,78
19,49

28,27
21,14

100,00

127

Felújítások

3,18

4,84

3,89

128

Egyéb felhalmozási célú kiadások

3,22

3,45

3,24
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Önkormányzati alrendszer funkcionális kiadásai (pénzforgalmi
szemléletben)
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

389 247,9

394 738,5

404 704,9

377 992,0

381 802,3

390 024,0

340 348,7

364 740,3

371 673,7

26 434,1

10 915,7

11 784,8

798,2

641,1

667,0

0,3

6,1

6,2

Törvényhozó és végrehajtó szervek
Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

F01.c

Külügyek

F01.d

Alapkutatás

F01.e

Műszaki fejlesztés
Egyéb általános közösségi szolgáltatások
Védelem

F03

Rendvédelem és közbiztonság
F03.a

Igazságszolgáltatás

F03.b

Rend- és közbiztonság

F03.c

Tűzvédelem

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés
JÓLÉTI FUNKCIÓK

F04

2014. évi
elő
őirányzat
el

Általános közösségi szolgáltatások
F01.a

F01.f

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

F01.b

F02

millió forintban

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

10 410,7

5 499,1

5 892,3

764,3

1 527,1

1 593,0

10 491,6

11 409,1

13 087,9

24,7

11,6

12,4

9 780,2

9 319,4

10 044,4

686,7

2 078,1

3 031,1

1 759 269,5

1 377 109,0

1 410 878,4

764 173,2

436 443,1

429 296,3

F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

435 527,6

227 820,2

218 192,2

F04.b

Középfokú oktatás

147 761,1

93 068,6

89 944,9

F04.c

Felsőfokú oktatás

F04.d
F05

6,5

Egyéb oktatás
Egészségügy

180 878,0

115 554,3

121 159,2

96 313,6

103 628,7

108 808,2

F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

25 591,6

3 037,3

2 923,1

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

14 782,0

15 398,7

16 013,6

35 688,7

63 298,9

65 421,3

372,8

347,9

366,1

19 878,5

21 545,9

24 084,1

430 902,7

396 715,9

410 061,1

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

F05.e

Egyéb egészségügy

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

5,2

5,9

5,6

2 013,1

2 665,0

2 519,9

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

F06.d

Munkanélküli ellátások

160 520,4

130 708,4

141 098,8

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

11 182,0

16 567,8

15 644,3

F06.f

Egyéb szociális támogatások

64 980,6

68 996,0

65 919,6

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

192 201,4

177 772,8

184 872,9

F07

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

315 178,0

277 149,8

291 175,7

F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

152 702,0

163 171,5

171 537,1

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

41 017,5

39 685,4

41 970,7

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

93 346,7

104 727,2

110 651,3

3 346,8

3 726,1

3 901,9

909,4

702,9

432,0

0,4

0,6

0,6

14 081,2

14 329,3

14 580,6

448 716,8

505 258,9

525 281,6

352,9

267,5

277,1

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

F08.d

Hitéleti tevékenységek

F08.e

Párttevékenységek

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek
GAZDASÁGI FUNKCIÓK

F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

F11

Bányászat és ipar

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások
F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

F12.c

Távközlés

F12.d
F13

F14

Egyéb közlekedés és szállítás
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

2 395,4

1 903,5

1 991,2

91 791,7

104 012,8

109 206,8

182 369,6

223 094,2

227 078,1

131 814,5

178 853,3

182 422,5

17 866,6

745,7

760,9

1 740,3

1 931,1

2 059,4

30 948,2

41 564,1

41 835,3

57 823,2

71 747,4

75 521,9
11 211,4

F13.a

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

11 968,7

10 885,3

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

45 854,5

60 862,1

64 310,5

113 984,0

104 233,5

111 206,5

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek

110 381,2

70 695,2

44 970,6

110 381,2

70 695,2

44 970,6

Kiadások összesen :

2 707 615,4

2 347 801,6

2 385 835,5

Bevételek összesen :

2 797 954,0

2 362 801,6

2 355 835,5

90 338,6

15 000,0

-30 000,0
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Egyenleg :

Önkormányzati alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi
szemléletben)
millió forintban
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

368 622,8

393 065,3

399 762,2

Általános közösségi szolgáltatások

358 149,5

380 750,8

386 943,6

320 795,0

363 777,3

368 955,6

26 269,8

10 915,7

11 784,8

796,1

640,8

666,7

0,3

6,1

6,2

10 288,3
737,3

5 410,9
1 523,8

5 530,3
1 588,2

9 736,0

10 790,7

11 230,4

24,7

11,6

12,4

9 105,1

8 957,2

9 266,0

606,2

1 821,9

1 952,0

1 754 554,3

1 374 510,5

1 405 449,5

763 025,6

434 803,2

426 114,8

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek
Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

F01.c

Külügyek

F01.d

Alapkutatás

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f
F03

Egyéb általános közösségi szolgáltatások
Védelem
Rendvédelem és közbiztonság

F03.a

Igazságszolgáltatás

F03.b

Rend- és közbiztonság

F03.c

Tűzvédelem

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés
JÓLÉTI FUNKCIÓK

F04

2014. évi
elő
őirányzat
el

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

F01.b

F02

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

435 177,6

227 042,0

216 584,3

F04.b

Középfokú oktatás

147 523,4

92 492,4

89 210,9

F04.c

Felsőfokú oktatás

F04.d
F05

5,6

Egyéb oktatás
Egészségügy

180 319,0

115 268,8

120 319,6

94 501,2

103 332,1

108 403,3

F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

24 063,9

2 837,6

2 695,4

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

14 689,2

15 334,7

15 940,8

35 577,3

63 272,5

65 324,2

372,8

347,9

366,1

19 798,0

21 539,4

24 076,8

430 445,1

396 621,8

409 946,2

5,2

5,9

5,6

2 013,1

2 665,0

2 519,9

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

F05.e

Egyéb egészségügy

F06

Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

F06.d

Munkanélküli ellátások

160 506,6

130 651,1

141 033,7

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

11 180,7

16 560,6

15 636,2

F06.f

Egyéb szociális támogatások

64 949,4

68 972,6

65 892,7

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

191 790,1

177 766,6

184 858,1

F07

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

314 166,4

276 700,3

289 591,6

F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

152 416,0

163 053,1

171 393,6

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

41 010,4

39 682,0

41 966,8

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

93 111,1

104 714,9

110 628,5

3 346,7

3 725,9

3 901,7

909,4

702,9

432,0

0,4

0,6

0,6

14 038,0

14 226,8

14 464,0

447 293,0

504 420,7

523 486,1

352,9

267,5

277,1

2 395,4

1 903,5

1 991,2

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

F08.d

Hitéleti tevékenységek

F08.e

Párttevékenységek

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek
GAZDASÁGI FUNKCIÓK

F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

F11

Bányászat és ipar

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások
F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

F12.c

Távközlés

F12.d
F13

F14

Egyéb közlekedés és szállítás
Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

91 093,8

103 422,3

108 516,8

181 952,9

223 011,2

226 701,9

131 397,8

178 805,6

182 206,0

17 866,6

745,7

760,9

1 740,3

1 931,1

2 059,4

30 948,2

41 528,8

41 675,6

57 583,4

71 742,6

75 514,8
11 211,3

F13.a

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

11 924,3

10 885,2

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

45 659,1

60 857,4

64 303,5

113 914,6

104 073,6

110 484,3

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek

288

94 448,2

66 937,7

40 806,6

94 448,2

66 937,7

40 806,6

Önkormányzati alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi
szemléletben)
megoszlás %-ában
Főcsoport
száma

F01

13,8

16,8

16,9

Általános közösségi szolgáltatások

13,4

16,3

16,3

12,0

15,6

15,6

1,0

0,5

0,5

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek
Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

F01.c

Külügyek

F01.d

Alapkutatás

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f

Egyéb általános közösségi szolgáltatások

0,4

0,2

0,2

0,1

0,1

0,4

0,5

0,5

0,3

0,4

0,4

0,1

0,1

Védelem

F03

Rendvédelem és közbiztonság
F03.a

Igazságszolgáltatás

F03.b

Rend- és közbiztonság

F03.c

Tűzvédelem

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés
JÓLÉTI FUNKCIÓK

F04

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások
F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

F04.b

Középfokú oktatás

F04.c

Felsőfokú oktatás

F04.d
F05

2014. évi
elő
előirányzat

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

F01.b

F02

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve
port
száma
Csoport neve

Egyéb oktatás
Egészségügy

65,8

58,8

59,3

28,6

18,6

18,0

16,3

9,7

9,1

5,5

4,0

3,8

6,8
3,5

4,9
4,4

5,1
4,6

F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

0,9

0,1

0,1

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,6

0,7

0,7

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

1,3

2,7

2,8

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

F05.e
F06

Egyéb egészségügy
Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

0,7

0,9

1,0

16,2

17,0

17,3

0,1

0,1

0,1

F06.a

Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

F06.d

Munkanélküli ellátások

6,0

5,6

6,0

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

0,4

0,7

0,7

F06.f

Egyéb szociális támogatások

2,4

2,9

2,8

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

7,2

7,6

7,8

11,8

11,8

12,2

F07

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

5,7

7,0

7,2

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

1,5

1,7

1,8

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

3,5

4,5

4,7

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,1

0,2

0,2

F08.d

Hitéleti tevékenységek
0,5

0,6

0,6

16,8

21,6

22,1

F08.e

Párttevékenységek

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek
GAZDASÁGI FUNKCIÓK

F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

0,1

0,1

0,1

F11

Bányászat és ipar

3,4

4,4

4,6

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

6,8

9,5

9,6

7,6

7,7
0,1

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

4,9

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

0,7

F12.c

Távközlés

0,1

0,1

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

1,2

1,8

1,8

2,2

3,1

3,2
0,5

F13

F14

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
F13.a

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

0,4

0,5

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

1,7

2,6

2,7

4,3

4,4

4,7

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek

Kiadások
289összesen

3,5

2,9

1,7

3,5

2,9

1,7

100,0

100,0

100,0

Önkormányzati alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai (pénzforgalmi
szemléletben)
GDP %-ában
Főcsoport
száma

2012. évi
teljesítés

Cso- Kormányzati fő funkciók
port
Főcsoport neve
száma
Csoport neve

F01

2013. évi
törvényi
elő
előirányzat

2014. évi
elő
őirányzat
el

ÁLLAMI MŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

1,31

1,35

1,31

Általános közösségi szolgáltatások

1,28

1,30

1,26

F01.a

Törvényhozó és végrehajtó szervek

1,14

1,25

1,20

F01.b

Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

0,09

0,04

0,04

F01.c

Külügyek

Egyéb általános közösségi szolgáltatások
Védelem

0,04

0,02
0,01

0,02
0,01

Rendvédelem és közbiztonság

0,03

0,04

0,04

0,03

0,03

0,03

0,01

0,01

F01.d

Alapkutatás

F01.e

Műszaki fejlesztés

F01.f
F02
F03
F03.a

Igazságszolgáltatás

F03.b

Rend- és közbiztonság

F03.c

Tűzvédelem

F03.d

Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés
JÓLÉTI FUNKCIÓK

F04

Oktatási tevékenységek és szolgáltatások

6,26

4,71

4,59

2,72

1,49

1,39

F04.a

Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

1,55

0,78

0,71

F04.b

Középfokú oktatás

0,53

0,32

0,29

F04.c

Felsőfokú oktatás

F04.d
F05

Egyéb oktatás
Egészségügy

0,64

0,39

0,39

0,34

0,35

0,35

F05.a

Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

0,09

0,01

0,01

F05.b

Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,05

0,05

0,05

F05.c

Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

0,13

0,22

0,21

F05.d

Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások
0,07
1,53

0,07
1,36

0,08
1,34

0,01

0,01

0,01

F05.e
F06
F06.a

Egyéb egészségügy
Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások
Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b

Nyugellátások

F06.c

Egyéb társadalombiztosítási ellátások

F06.d

Munkanélküli ellátások

0,57

0,45

0,46

F06.e

Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

0,04

0,06

0,05

F06.f

Egyéb szociális támogatások

0,23

0,24

0,22

F06.g

Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

0,68

0,61

0,60

Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

1,12

0,95

0,95

F07
F08

Szórakoztató, kulturális, vallási tevékenységek és szolgáltatások

0,54

0,56

0,56

F08.a

Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,15

0,14

0,14

F08.b

Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

0,33

0,36

0,36

F08.c

Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,01

0,01

0,01

F08.d

Hitéleti tevékenységek
0,05

0,05

0,05

1,59

1,73

1,71

F08.e

Párttevékenységek

F08.f

Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek
GAZDASÁGI FUNKCIÓK

F09

Tüzelő
Tüzelő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10

Mező
Mező-, erdő
erdő- , hal- és vadgazdálkodás

0,01

0,01

0,01

F11

Bányászat és ipar

0,32

0,35

0,35

F12

Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

0,65

0,76

0,74

0,61

0,59
0,01

F12.a

Közúti közlekedési tevékenységek

0,47

F12.b

Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

0,06

F12.c

Távközlés

0,01

0,01

F12.d

Egyéb közlekedés és szállítás

0,11

0,14

0,14

0,21

0,25

0,25
0,04

F13

F14

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások
F13.a

Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

0,04

0,04

F13.b

Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,16

0,21

0,21

0,41

0,36

0,36

Környezetvédelem
ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15

Államadósság-kezelés, államháztartás
FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

F16

A fő
főcsoportokba nem sorolható tételek
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0,34

0,23

0,13

0,34

0,23

0,13
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A kormányzati szektor adóssága és hiánya
az európai unió módszertana szerint
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően ez a
fejezet a 2014. évre tervezett adatok alapján ismerteti az államháztartás alrendszerei
költségvetési egyenlegének összefüggését és kapcsolatát a 479/2009/EK rendelet
szerinti kormányzati szektor hiányával, és az ugyanott meghatározott kamatkiadásokat
figyelmen kívül hagyó elsődleges egyenlegmutatóval.
Az államháztartás költségvetési egyenlegének összefüggése és kapcsolata
a maastrichti deficitmutatóval és elsődleges egyenleggel (GDP
2014. évi
százalékában)
előirányzat
Államháztartás pénzforgalmi egyenlege
-3,1
Alrendszerenkénti bontásban:
- központi költségvetés pénzforgalmi egyenlege
-2,9
- TB alapok pénzforgalmi egyenlege
0,0
- elkülönített alapok pénzforgalmi egyenlege
-0,1
- helyi önkormányzatok pénzforgalmi egyenlege
-0,1
Maastrichti egyenleg (kormányzati szektor EDP egyenlege)
-2,9
- EDP kamatkiadás
3,8
- EDP elsődleges egyenleg
0,9
Alrendszerenkénti bontásban:
- központi költségvetés EDP egyenlege
-2,7
- TB alapok EDP egyenlege
0,0
- elkülönített alapok EDP egyenlege
-0,1
- helyi önkormányzatok EDP egyenlege
-0,1
- államháztartáson kívüli, kormányzati szektorba sorolt szervezetek
egyenlege
0,0
GDP
30 629

A költségvetés uniós módszertan szerinti egyenlege (az ún. kormányzati szektor
egyenlege) -2,9% a GDP arányában. Ebből az államháztartás központi alrendszerének
– amelynek kiadásait és bevételeit a törvény tételesen tartalmazza – pénzforgalmi
egyenlege -3,0%, az önkormányzati alrendszer prognosztizált pénzforgalmi
egyenlege -0,1%, a pénzforgalmi és uniós módszertan szerinti hiány közötti kapcsolat
elemeit összegző ún. EDP-híd pedig +0,2%.
1.

Az uniós és az államháztartási elszámolások főbb módszertani eltérései

Az uniós statisztikai szabványok által definiált kormányzati szektor nagyobb
szervezeti kört foglal magába, mint az államháztartás. Mindazon szervezetek
beletartoznak, amelyek tevékenységük során közjavakat állítanak elő, a nemzeti
jövedelem és a nemzeti vagyon elosztásában vesznek részt, irányításukat a
kormányzati szervek végzik, és tevékenységük ellenértékében 50%-nál kisebb arányt
képvisel az árbevétel. A kormányzati szektor statisztikai fogalma szervezeti
besoroláson alapul: valamely szervezet vagy beletartozik, vagy nem. A korábbi,
statisztikai hatóságok által követett gyakorlat az volt, hogy legalább 3-5 éves tartós
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tendencia alapján ítélték meg az adott szervezet gazdasági magatartását és így
szektorbesorolását. Jelenleg egy új szervezetet lehetőleg már megalakulásakor, az
üzleti tervek alapján be kell sorolni a megfelelő szektorba.
A fenti statisztikai ismérvek alapján a 2014. évi költségvetés tervezési időszakára a
kormányzati szektorba tartozó, államháztartáson kívüli szervezetek a következők:
-

-

Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt.,
Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt.,
BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. ,
Duna Televízió Nonprofit Zrt.,
Közszolgálati Közalapítvány,
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.,
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (amelybe a MÁV-Csoport
reorganizációja keretében 2014 elején beolvad a MÁV-Trakció Vasúti Vontatási
Zrt. /a továbbiakban MÁV-Trakció Zrt./, és a MÁV-Gépészet Vasútijármű
Fenntartó és Javító Zrt. /a továbbiakban MÁV-Gépészet Zrt./),
Magyar Rádió Nonprofit Zrt.,
MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt.,
Magyar Televízió Nonprofit Zrt.,
Magyar Turizmus Zrt.,
Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (MÜPA
Kft.)
Nemzeti Eszközkezelő Zrt.,
Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.,
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság,
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa,
Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt.,
Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.,
Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat,
Nyugdíjreform és Adósságcsökkentési Alap,
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.,
Csepeli Városkép Kft.,
Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft.,
SZINT Szegedi Intézmény-takarító Kft.,
Szolnok Televízió Zrt.,
Zalaegerszegi Televízió Kft., továbbá
190, kormányzat által irányított és többségükben finanszírozott nonprofit szervezet
(elsősorban a közalapítványok és bizonyos közhasznú társaságok).
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A kormányzati szektorba sorolandó nem államháztartási szervezetek körét statisztikai
munkabizottság állapítja meg, számuk 2014-ben várhatóan meghaladja a kétszázat. A
besorolt vállalatok mellett más, jelentős támogatásban részesülő, vagy költségvetési
szervi formából átalakított vállalatok megfigyelésére is sor kerül (pl. MÁV-Csoport
társasági formába kiszervezett közfeladatok). A médiaszervezetek változatlanul a
kormányzati szektor részei.
Az uniós módszertan – a szervezeti kör különbözőségén túl – a számbavétel
időpontját, értékét, az elszámolandó tranzakciók körét illetően is eltér az
államháztartási elszámolásokhoz képest. Az alkalmazandó uniós módszertant, az
ESA’95 nemzeti számlarendszert, egy uniós tanácsi rendelet1 tartalmazza, amely a
tagsággal a magyar jogrend részévé vált.
Az ESA’95 szerinti egyenleg a fenti szervezeti körre való kiterjesztést követően és a
megfelelő korrekciót alkalmazva áll elő a hazai elszámolások szerinti államháztartási
egyenlegből. A másik fiskális konvergencia mutató, az ún. maastrichti adósságmutató
a kormányzati szektor konszolidált bruttó adóssága névértéken, melyet az ÁKK által
kimutatott központi költségvetés bruttó adósságából kiindulva, azt korrigálva
(névértékre kiegészítve), valamint a kormányzati szektorba tartozó többi alrendszer,
illetve szervezet adósságát hozzáadva lehet megkapni.
A Túlzott Hiány Eljárás (a továbbiakban: EDP) keretében és céljára számolt mutatók
némileg eltérnek a fentiekben leírt ESA’95 szerinti adatoktól, ugyanis az EDP
kamatkiadások módszertani kategóriája kamatként (tulajdonosi jövedelemként) veszi
figyelembe a pénzügyi derivatívák (swapok, forward ügyletek) kamatát, eltérően az
ESA’95 nemzeti számlarendszer kamatfogalmától, amely ezt a tételt nem tartalmazza.
Emiatt és ennek összegével tér el tehát az ESA’95 és az EDP szerinti kamatkiadások
és kiadások összege, valamint az elsődleges és teljes kormányzati szektor egyenleg,
melynek nagyságrendje az elmúlt években a GDP 0-0,1%-a volt.
2.

A kiemelt mutatószámok

Az európai uniós tagsággal Magyarország vállalta az euró bevezetését, melynek
fiskális kritériumaként a hiányt 3% alá, az adósságot pedig 60% alá kell csökkenteni,
középtávon pedig a Stabilitási és Növekedési Egyezmény alapján meghatározott
1,7%-os deficitcélt kell teljesítenünk a GDP arányában.
Az Európai Unió jogrendje szerint a tagországoknak az EDP keretében évente két
alkalommal – március és szeptember végéig – kell hivatalos jelentésben (Notifikáció)
közölniük a két kiemelt kormányzati mutatót: a kormányzati szektor adósságát és
hiányát. A határidők megegyeznek a kormányzati szektor negyedéves nemzeti
számlájának közlési határidejével, így a nemzeti statisztikai hivatalok átvehették a
pénzügyminisztériumoktól az első adatközlés feladatát. Ennek megfelelő változás
következett be Magyarországon is, 2006 tavaszától már a Központi Statisztikai Hivatal
állítja össze a Notifikációs jelentést valamennyi tényidőszakra a nem pénzügyi
számlák tekintetében, a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi számlák körében, míg a
Nemzetgazdasági Minisztérium az adott évi várható értékét mind az EDPegyenlegnek, mind a maastrichti adósságnak.
1

Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community
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2.1.

A hiánymutató módszertana és alakulása

A maastrichti hiánymutató és az államháztartási törvényben meghatározott
deficitmutató tartalmi eltérése elsősorban a szervezeti kör különbözőségéből és az
eredményszemléletű számbavételből (például adóknál és járulékoknál, dologi
kiadásoknál, beruházásoknál, béreknél, kamatoknál), valamint a pénzügyi műveletek
kiszűréséből adódik, de más jellegű tételek is befolyásolják.
Ezek közül a 2014. évi elszámolásokat is befolyásoló jelentősebb tételek a következők:
-

A Gripen-szerződés keretében 14 repülőgép NATO-kompatibilissé tétele vált
lehetővé, ezzel párhuzamosan kiépültek a földi irányítási és más kiszolgáló
rendszerek. A magyar fél oktatási-képzési szolgáltatásokat is igénybe vesz, a
gépek tulajdonjoga azonban a svéd partnernél marad. A rendelkezésre állás
időpontjától kezdődően eredetileg 10 éves bérleti periódus indult, melyet idén
további 10 évvel hosszabbítottak meg, mely időszak a szakértők szerint mintegy
kétharmada a repülőgépek felújítás után kalkulálható hasznos élettartamának. A
magyar fél rendelkezik vételi opcióval, a vásárlásról az Országgyűlés jogosult
dönteni. Ezen ismérvek alapján az ügylet szolgáltatásvásárlással kombinált
bérletnek tűnhet, de az Eurostat munkadöntést hozott valamennyi hosszú lejáratú
szerződéses konstrukcióban megvalósuló katonai eszköz beszerzésére/bérletére. A
döntés értelmében minden esetben vásárlásként kell elszámolni az ilyen
ügyleteket, mégpedig abban az időpontban, amikor az eszközöket a kormányzat
birtokba veszi. Ez azt jelenti, hogy a teljes bérleti időszakban a folyó (képzési,
fenntartási, rendszerirányítási stb.) költségek folyamatosan, míg egy-egy nagyobb
összegű kormányzati kiadás a gépek statisztikai „beszerzéseként” 2006-2007-ben
jelentkezett. A repülőgépek beérkezése előtti időszakban ténylegesen kifizetett
lízingdíjakból a repülőgépekre jutó rész előlegfizetésnek tekintendő. A beérkezés
éveiben a statisztikai „vételár” és az előleg különbözeteként hitelfelvételt is
könyvelni kell (a pénzügyi lízing mintájára), majd a beérkezést követő időszakban
a lízingdíj meghatározott része a statisztikai hitelfelvétel törlesztésére fordítandó.
2014-re ebből fakadóan 49,2 millió forint egyenlegjavulás várható.

-

Az Eurostat módszertani határozatot adott ki 2005 februárjában az EU-források
elszámolásáról, miután igen eltérő gyakorlatot tárt fel a tagországoknál. A
módszertani döntés elvi lényege, hogy az uniós források nem befolyásolhatják a
kormányzat egyenlegét, ugyanakkor a kormányzat bevételei és kiadásai között
csak a kormányzati egységek mint végső kedvezményezettek által felhasznált
források vehetők számításba. A kormányzati szektoron kívüli felhasználás
pénzügyi műveletnek – nem ESA-kiadásnak és bevételnek – tekintendő, ezen
tételeket a központi költségvetésben elszámolt bevételekből és kiadásokból azonos
összeggel kell kivonni. Az Eurostat – szokásos kétévenkénti látogatása során –
javasolta továbbá, hogy az egyedi uniós jóváhagyást igénylő ún. nagyprojektek
esetében a döntést megelőzően szakértői becsléssel határozza meg és számolja el
Magyarország bevételként az adott évi kiadásokból a későbbiekben nagy
valószínűséggel EU-forrásból megtérülő részt, ezzel biztosítva az
eredményszemléletű számbavételt és minimalizálva a későbbi statisztikai
felülvizsgálatok nagyságát. Ugyanez a módszer érvényesítendő a
programzárásokhoz kapcsolódó, kötelezően hazai finanszírozású utolsó részletek
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elszámolásánál, illetve egyéb, több év múltával megtérülő uniós források esetében
is. A záródó programok, projektek döntően 2011-2012 közötti kiadásaihoz tartozó
megelőlegezésekből 2014-ben a költségvetésbe várhatóan 23,0 milliárd forint térül
vissza. A 2014-ben záródó projektek, programok magyar fél általi megelőlegezése
várhatóan eléri a 89,2 milliárd forintot, viszont EU általi pénzforgalmi
visszatérítése legkorábban 2016-ban várható. E két komponens eredőjeként 2014ben eredményszemléletben 66,3 milliárd forinttal nagyobb összeg számolható el,
mint a tervezett pénzforgalmi teljesítés.
-

A költségvetés 2014-ben 120,0 milliárd forint bevételt irányoz elő
frekvenciahasználati jogok értékesítéséből, várhatóan hosszabb periódusra
vonatkozó jogosultsággal. Öt évet meghaladó időtartamra vonatkozó jogosultság
esetén a statisztikai módszertan a bevétel eredményszemléletű elszámolására a jog
értékesítésének időpontjában ad módot, így az eredményszemléletű bevétel és a
pénzforgalmi bevétel összege megegyezik 2014-ben.

-

A MÁV Zrt. pályavasúti tevékenységének bevétellel és költségtérítéssel nem
fedezett indokolt ráfordításai 2011-ben 35,0 milliárd forintot tettek ki, mely
összegben a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. alapján
jogszabályi kezességre volt jogosult. Ennek megfelelően a MÁV 2011-ben
35,0 milliárd forint értékben kötvényt bocsátott ki állami kezességgel. Az ESA’95
szabályai értelmében a tranzakció valós közgazdasági tartalma előnyt élvez a jogi
formával szemben, és ebben az esetben a valódi adósnak az állam tekintendő, így a
kötvénykibocsátás annak megtörténtekor, 2011-ben rontotta az EDP-egyenleget és
növelte a maastrichti adósságot. A kötvény 2014 szeptemberében lejár, annak
rendezése adósságátvállalás útján történik majd, melyet pénzforgalomban az Áht.
szabályai alapján nem kell elszámolni, ESA-ban azonban el kellene, de mivel
olyan adósságról van szó, mely keletkezése óta a központi kormányzatnál van
kimutatva, új adósságátvállalást nem kell elszámolni, csak annak törlesztését, mely
pénzügyi művelet, így az egyenlegre nincs hatása, az év végi maastrichti
adósságban pedig a törlesztésének köszönhetően már nem kell figyelembe venni.

-

2014-ben várhatóan 18,5 milliárd forint értékben történik ún. EUA típusú uniós
rendszerben szabályozott széndioxidkvóta értékesítése, tőzsdei úton, mely a
pénzforgalomban bevételt jelent, ESA-ban azonban nem, a következők miatt. A
kvótakereskedelem tranzakcióinak statisztikai elszámolására – többéves ENSZOECD-EU-IMF egyeztetés eredményei alapján – az Eurostat 2013 februárjában
iránymutatást adott ki, különösen az ún. „cap and trade” rendszerek elszámolására,
ilyen az európai rendszer is: limitált széndioxid-kibocsátás a kvóták
kereskedelmével. Az iránymutatás értelmében az EUA széndioxidkvóta
értékesítése nem számít ESA-ban bevételnek annak értékesítésekor, hanem a széndioxid-kibocsátásért a kibocsátó vállalatnak termelési adót kell fizetnie, amely adó
megfizetése „természetben”, a kvóták leadásával történik. Az adófizetést
eredményszemléletben a kvótaleadás időszakára kell kimutatni (nem a kvóta
vonatkozási évére). Mindez azonban csak a pénzért értékesített kvótákra
vonatkozik, mert az EU által meghatározott tagországi kvótakeretekből történő
ingyenes kiosztás – a kiadott módszertan szerint – nem jogosít fel ilyen
kormányzati adóbevétel keletkeztetésére. Ha a tagországban összesen leadott
kvóták száma meghaladja az ingyenesen kiosztott kvóták számát az adott periódus
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végén, akkor számolható el adóbevétel az értékesített kvóták egyedeinek nyomon
követésével, ennek hiányában modellszámítással. Az Eurostat által kiadott
módszertani iránymutatás rögzíti, hogy a kiotói egyezmény alapján működő, ún.
Assigned Amount Unit (AAU) típusú kvóták immateriális jószágnak tekintendők,
és kormány általi értékesítésük a kormányzat bevételeként számolható el. 20082011 között kiotói típusú kvóták értékesítésére került sor, és ezek a bevételek
javították akkor az EDP-egyenleget.
-

Érinti a kormányzati szektor hiányát és adósságát egy korábbi MEHIB-EximbankBTA kazah bank közötti összetett ügylet, melynek a pénzforgalmi költségvetésben
megjelenő tételein túl 2,5 milliárd forint ESA-egyenlegjavító hatása lesz a 2014.
évi adatokban.

-

A PPP-projektek statisztikai elszámolásánál a módszertan nemcsak a beruházás
kockázatviselési mérlegelésen alapuló, a kormányzati mérlegen belüli vagy kívüli
elszámolásra vonatkozó, induláskori körültekintő mérlegelést és döntéshozatalt
írja elő, hanem a megvalósult projektek folyamatos nyomon követését is. A
szerződéses feltételek jelentős módosítása, a szolgáltató partnerek cserélődése
szintén eredményezheti egy PPP-projekt kockázatainak átterhelését, ami a
statisztikai elszámolásokban egy korábban mérlegen kívül tartott PPP-beruházás
kormányzati körbe kerülésével jár. A partner csődje, az üzemeltetés saját egyetemi
tulajdonú gazdasági társaság általi végzése okot adott arra, hogy ilyen statisztikai
átminősítésre sor kerüljön 2012-ben. Az átminősítés tárgyi eszköz gyarapodással
és adósságnövekedéssel járt a kormányzati mutatókban, míg a hosszú távon
jelentkező folyó PPP-díjak statisztikai elszámolásában megtakarítás keletkezik a
pénzforgalmi teljesítéshez képest, ugyanis a PPP-díj adósságtörlesztési
komponense pénzügyi műveletnek minősül, így az egyenlegre nincs hatása. A
2012. évi átminősítések eredményszemléletű egyenlegjavító hatása 2014-ben
várhatóan 0,9 milliárd forint lesz.
2.2.

Az adósságmutató módszertana

Az adósságmutató értékét és viszonyszámát nemcsak az adósságállomány alakulása,
számbavételének módja befolyásolja, hanem az is, hogy a kormányzati szektoron
belüli szervezetek milyen nagyságrendben birtokolnak ezekből az adósságokból. A
költségvetési/zárszámadási prezentáció a központi költségvetés könyvi értéken
nyilvántartott, hitelviszonyból származó bruttó adósságáról ad számot.
A maastrichti adósságmutató a statisztikai értelemben vett kormányzati szektor (az
1. pontban ismertetett szervezeti kör) konszolidált bruttó adósságát névértéken fejezi
ki. A konszolidálás a kormányzati szektoron belüli adósságelemeket (pl. az
Egészségbiztosítási Alap likviditási hitelét a Kincstártól, a helyi önkormányzatoknál
lévő állami értékpapírokat) kiszűri. Az EDP referenciaértékeként választott adósság
bruttó szemléletű mutató: a különböző pénzügyi instrumentumokban fennálló
kötelezettségek nem csökkenthetők (nem nettósíthatók) az azonos instrumentumokban
fennálló követelésekkel (pl. a Magyar Állam Nemzetközi Valutaalappal szemben
fennálló tartozása nem csökkenthető a hitelintézeteknek továbbkölcsönzött hányaddal,
külföldi tartozásai nem nettósíthatóak a külfölddel szembeni követelésekkel, pl. egyes
fejlődő országoknak nyújtott kormányhitelekkel) és nem csökkenthetők a más
instrumentumban fennálló követeléssel sem (pl. a Magyar Állam Európai Unióval,
297

Nemzetközi Valuta Alappal szemben fennálló hiteltartozása nem csökkenthető az
MNB-nél elhelyezett tartós betéttel). A névértéken számított adósság a visszaváltáskor
ténylegesen fizetendő érték szerinti számbavételt jelenti. A derivatívák piaci termékek,
névértékkel nem rendelkeznek, ezért nem részei az uniós adósságmutatónak. A magyar
államháztartási számviteli szabályok szerint a diszkont-értékpapírokat kibocsátási áron
tartják nyilván, így a kibocsátási és visszaváltási értékük (névértékük) különbözete az
ÁKK által nyilvántartott értékpapír-adósságot növeli.
Az ÁKK által kimutatott központi költségvetés bruttó adósságán felüli, maastrichti
adósságállományba beszámító jelentősebb tételek a következők:
-

A Gripen repülőgépek beszerzését a statisztikai számításokban - az Eurostat
katonai beszerzésekre vonatkozó általános érvényű döntése alapján - pénzügyi
lízing módjára kell elszámolni, 2014 végére a fennálló tartozás várhatóan
98,5 milliárd forint lesz.

-

Az MNV Zrt. speciális kötvényes privatizációs technikát alkalmazott a Richter
Rt.-ben fennálló 25%-os részesedésének eladására. 2004 szeptemberében ötéves
lejáratú kötvény aukciós kibocsátására került sor, amely lejáratkor, 2009-ben vált
átcserélhetővé részvényekre, ugyanakkor az államnak lehetősége volt a részvények
előre meghatározott árfolyamon való visszavásárlására, amennyiben a befektetők a
részvényre történő átcserélés mellett döntöttek. A kötvények lejáratakor az állam a
részvények megtartása mellett döntött, az átcserélhető kötvények törlesztésének
finanszírozására pedig egy, az előzőhöz hasonló konstrukciójú, de névértékében
azt számottevően meghaladó átcserélhető kötvényt bocsátott ki. Az új
kötvénykibocsátás – névértéken és 2014. évi várható árfolyamon számítva
247,4 milliárd forint – miatt fennálló tartozás a kormányzati szektor adósságának
részét képzi.

-

Érinti a kormányzati szektor hiányát és adósságát egy korábbi MEHIB-EximbankBTA kazah bank közötti összetett ügylet, melynek összege a 2014. év végi
maastrichti adósságban 4,7 milliárd forint lesz.

-

A MÁV Zrt. 2011. évi 35,0 milliárd forint összegű kötvénykibocsátása, mely
2011-től része volt a maastrichti adósságnak a fentiekben már részletezett okokból,
2014. évi törlesztése következtében már nem lesz része a 2014. év végi maastrichti
adósságnak.

-

A PPP-projektek 2012. évi statisztikai átminősítéséből adódó adósságelem
várhatóan 22,5 milliárd forintot tesz ki a 2014. év végi maastrichti adósságból.

-

A kormányzati szektorba besorolt, államháztartáson
adósságának jelentősebb tételei a következők:
=

=

kívüli

szervezetek

a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap – elsősorban a
székházvásárlással és beruházási kiadások finanszírozásával kapcsolatos –
52,5 milliárd forint hiteltartozása;
a MÁV-Start Zrt. 56,2 milliárd forint hiteltartozása, mely magában foglalja a
szervezetbe 2014 elején beolvadó MÁV-Trakció Zrt. és MÁV-Gépészet Zrt.
adósságelemeit is, melyek döntően előbbi eszközfedezettel biztosított
beruházási hitelei;

298

=

a Nemzeti Filharmónia Kft. 38,0 milliárd forint hiteltartozása, mely hitel a
Művészetek Palotája projekt beruházásait finanszírozta.

-

A kormányzati szektor adósságába beletartoznak a helyi önkormányzatok
hitelviszonyon alapuló tartozásai, valamint a központi költségvetés által biztosított
megelőlegezések (utóbbiak azonban konszolidálásra kerülnek kormányzati
szinten), míg az önkormányzatoknál eszközként felhalmozott állampapírok
állománya csökkenti a kormányzati szektor egészének adósságát. Az
önkormányzatok konszolidálatlan adóssága 2014 végén várhatóan 447,6 milliárd
forint lesz.

-

A társadalombiztosítási alapoknak a KESZ-ről nyújtott likviditási hitel év végi
állománya, valamint az év végi megelőlegezések is az alrendszer adósságaként
vannak kimutatva az uniós statisztikában, a kormányzati szinten konszolidált
adósságot azonban nem érintik.

3.

ESA 2010 bevezetése

2014 szeptemberétől kezdődően az ESA 2010 szabályai szerint kell az uniós
adatszolgáltatásokat összeállítani, mely több ponton eltér a korábbi ESA’95-től. Ezek
közül három olyan jelentősebb változás van az ESA’95-höz képest, mely hatással lesz
a maastrichti hiányra és adósságra:
-

a szektorbesorolási szabályok változása (ennek hatása Magyarország esetében
várhatóan csekély lesz);

-

a TB-be történő egyösszegű átutalások (TB-be visszalépők esete) új kezelése
(Magyarország esetében ez a 2011. évi egyenlegben jelent majd komoly változást
(-9,63 százalékpont), mely azonban az EDP-eljárásra nincs hatással, mivel ezt a
bevételt a Bizottság a korábbiakban is egyszerinek tekintette);

-

a
swapok
elszámolásának
változása
(Magyarország
0-0,1 százalékponttal rontja az egyenleget az egyes években).
3.1

esetében

ez

A szektorbesorolási szabályok változása

Az állami nem pénzügyi vállalatok besorolásának kvantitatív szabályait kell
alkalmazni annak eldöntésére, hogy az adott vállalat piaci tevékenységet végez vagy
sem. Amennyiben a kvantitatív teszt alapján nem piaci tevékenységet végez, be kell
sorolni a kormányzati szektorba. Akkor tekinthető piaci tevékenységet végzőnek, ha
árbevétele termelési költségeinek több mint 50%-át fedezi. Az árbevétel fogalma nem
változik az ESA 2010-ben, ugyanakkor a termelési költség fogalma kibővül a nettó
kamatköltséggel. A kvantitatív szabály fenti változásán túl a kvalitatív szabályok közül
néhányat egyértelműbbé tettek.
3.2

A TB-be történő egyösszegű átutalások új kezelése

A második jelentős változás az ESA 2010-ben, hogy a TB-be visszalépők után
számított egyösszegű befizetéseket (melyekért cserébe az állam átvállalja a későbbi
nyugdíjfizetést) – az SNA 2008 ajánlásai alapján, és a korábbiaktól eltérően – már nem
lehet majd annak befizetésekor egy összegben bevételként (egyenlegjavító tételként)
elszámolni a kormányzati számlákon, hanem pénzügyi előlegként kell könyvelni, mely
így az egyenlegre nem lesz hatással. Az új elszámolás következménye, hogy míg az
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ESA’95 szabályai szerint a tranzakció évében jelentősen javult a kormányzati
egyenleg, a későbbi években azonban az átvett nyugdíjkötelezettségek kifizetéseinek
megfelelő összeggel romlott, addig az ESA 2010 szerinti elszámolásban a tranzakció
évében pénzügyi műveletként történik a tranzakció elszámolása, mely az egyenlegre
semleges, a későbbi években viszont a megfelelő többlet-nyugdíjkiadások (mínusz az
egyösszegű bevételre jutó kamat) összegével azonos összegben kerül bevételezésre ez
a pénzügyi előleg, így a nyugdíjkötelezettség átvétele nem befolyásolja az évek során
az egyenleget.
A fenti módosításnak jelentős hatása lesz a visszamenőleges egyenlegre néhány
tagállam – köztük Magyarország (2011) – esetében a tranzakció megtörténtének
évében. Ez azonban a túlzott deficit eljárásra nem lesz hatással, mert annak során az
ilyen típusú bevételeket már eddig is egyszeri bevételnek tekintették és azt nem vették
figyelembe az értékeléskor. A maastrichti adósság az új elszámolás következtében
nem változik, a nyugdíjkötelezettség továbbra sem lesz eleme.
3.3

A swapok elszámolásának változása

2001 decemberétől elváltak egymástól az ESA- és EDP-adatok (kamatkiadás, összes
kiadás, egyenleg) egy tényező tekintetében: míg az ESA’95 szerinti elszámolásokban a
swapok kamata nem számított tulajdonosi jövedelemnek, addig az EDP szerinti
elszámolásokban annak kellett könyvelni. Ennek mértékében és összegével tért el a
mindenkori ESA’95 és EDP szerinti kamatkiadás, összes kiadás és egyenleg, melynek
nagyságrendje Magyarország esetében a GDP 0-0,1%-a körül alakult. Az ESA 2010
szerinti adatszolgáltatásban ez az elkülönülés törlésre került, a továbbiakban az EDPelszámolásokban sem számít tulajdonosi jövedelemnek a swap kamat, így az EDP- és
ESA-adatok közötti eltérés megszűnik.
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A Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló törvény tervezetéről
alkotott véleménye
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A Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről
szóló törvény tervezetéről alkotott véleménye
A Kormány – Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvénye alapján –
2013. szeptember 13-án megküldte a Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2014.
évi központi költségvetéséről szóló törvény tervezetét.
A Költségvetési Tanács (Tanács) 2013. szeptember 23-i véleményében megállapította,
hogy a Tanácsnak „nincsenek olyan alapvető ellenvetései, amelyek indokolnák a
véleményezésre átadott dokumentummal kapcsolatban az egyet nem értés jelzését.”
A Tanács egyúttal a költségvetés egyes bevételi és kiadási tételeinek az államháztartási
egyenleget esetlegesen negatívan érintő kockázataira hívta fel a figyelmet, és a
kockázatok elemzését javasolta a Kormánynak.
A Kormány mind a várható makrogazdasági folyamatok, mind a költségvetési
bevételek és kiadások tekintetében kockázat-elemzést végzett és úgy ítélte meg, hogy a
tartalékok elegendő mértékűek az esetleges negatív hatások kezelésére. A főképp
makrogazdasági kockázatok kezelését célzó Országvédelmi Alap, valamint az előre
nem látható kiadások, bevétel-elmaradások ellensúlyozására is felhasználható
Rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatainak együttes tartalék-összege
meghaladja a GDP 0,7%-át. Így jelentősebb bevétel-elmaradás, vagy kiadástúlteljesülés esetén is – évközi intézkedések nélkül – tartható a 2014. évi hiánycél.
A makrogazdasági folyamatok tekintetében ugyanakkor a Kormány – egyetértve a
Tanács, illetve több független elemző intézet megállapításaival – a gazdasági
növekedés 2%-os szintjét meghaladó bővülést is reálisnak tart, különös tekintettel a
külső kereslet várható növekedése, a belső fogyasztás élénkülése valamint a Magyar
Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogram-felfutása együttes hatásának. A tervezettet
meghaladó GDP-bővülés növekedési többlete – a GDP változatlan szerkezetét
feltételezve – annak közel 40%-ával javítja az államháztartás egyenlegét.
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I. Célok, feladatok
Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címei a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat szerint az
alábbiak:
1. cím: Országgyűlés Hivatala,
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára,
3. cím: Országgyűlési Őrség,
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok.
Az Országgyűlés Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) alapfeladata az Országgyűlés
törvényalkotó tevékenységének, folyamatos működésének, az országgyűlési képviselők, a
képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés tisztségviselői munkájának támogatása.
Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: Levéltár)
alapfeladata, hogy szaklevéltárként őrzi, kezeli és feldolgozza az illetékességébe és
gyűjtőkörébe tartozó iratokat, az érintettek számára lehetővé teszi személyes adataik
megismeréséhez való joguk gyakorlását.
Az Országgyűlési Őrség (a továbbiakban: Őrség) alapfeladata az Országgyűlés
függetlenségének és külső befolyástól mentes működésének védelme, személyvédelmi,
létesítménybiztosítási feladatok, valamint az elsődleges tűzoltási és tűzbiztonsági feladatok
ellátása.
A fejezeti kezelésű előirányzatok között a költségvetési tervben az Országgyűlés elnökének
közcélú felajánlásai, adományai; a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma keretein
belül a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatása; a
Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások; a volt köztársasági elnökök közcélú
felajánlásai, adományai; a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójának megvalósítására szolgáló
források; illetve Fejezeti tartalék szerepelnek.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2014-ben
Az I. Országgyűlés fejezet 1-4. címeinek 2014. évi javasolt költségvetési támogatási
előirányzata 45 330,7 millió forint.

Megnevezés
Költségvetési szervek
1. cím: Országgyűlés Hivatala
2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok
Történeti Levéltára
3. cím: Országgyűlési Őrség
Fejezeti kezelésű előirányzatok
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének
közcélú felajánlásai, adományai

Kiadás

millió forint
Engedélyez
Támogatá
ett létszám
Bevétel
s
(fő)

21 345,2

560,0

20 785,2

1 304

715,1
2 526,8

5,0
0

710,1
2 526,8

99
379

73,0

0

73,0

0
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4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar
Képviselők Fóruma (Magyar Nemzeti
Közösségek Európai Érdekképviseletéért
Alapítvány támogatása)
6. alcím: Képviselő-testület váltásával
kapcsolatos kiadások
8. alcím: Volt köztársasági elnökök
közcélú felajánlásai, adományai
9. alcím: Kossuth Lajos tér
rekonstrukciója
13. alcím: Fejezeti tartalék
ÖSSZESEN

48,0

0

48,0

0

3 100,0

0

3 100,0

0

219,0

0

219,0

0

17 390,8
477,8
45 895,7

0
0
565,0

17 390,8
477,8
45 330,7

0
0
1 782

III. A célok elérésének módja
III. 1. Intézmények
1. cím: Országgyűlés Hivatala
Magyarországon a törvényhozó hatalmat az Országgyűlés gyakorolja. Az Országgyűlés, a
tisztségviselők, a bizottságok és meghatározott feladatkörökben az országgyűlési képviselők
munkáját központi költségvetési szervként a Hivatal segíti. A Hivatal az Országgyűlésről
szóló 2012. évi XXXVI. törvény (Ogy. törvény), valamint az egyes házszabályi
rendelkezésekről szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat alapján alapfeladatként megteremti
a törvényalkotás feltételeit, segíti az Országgyűlés folyamatos működését, támogatja az
országgyűlési képviselők, a képviselőcsoportok, a bizottságok és az Országgyűlés
tisztségviselői tevékenységét. Ellátja továbbá az országgyűlési képviselők javadalmazásáról
szóló 1990. évi LVI. törvényben – az új ciklustól az Ogy. törvényben – az országgyűlési
képviselők
részére
megállapított
juttatások
folyósításával,
az
országgyűlési
képviselőcsoportok rendelkezésére álló keretekkel kapcsolatos feladatokat.
Az Ogy. törvény alapján 2013. január 1-től a Hivatalt a főigazgató vezeti. A Hivatal
költségvetésére vonatkozó javaslatot a Házelnök irányítása mellett a főigazgató készíti el,
majd azt a Házelnök, a Házbizottság egyetértésével, a Költségvetési bizottság véleményének
beszerzése után küldi meg a Kormánynak, amely azt változtatás nélkül terjeszti be a központi
költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. A Hivatal 2014. évi
költségvetésével kapcsolatban a Házbizottság ülésén észrevétel nem merült fel, és azt
Számvevőszéki és költségvetési bizottság is támogatta.
Az Ogy. törvény az országgyűlési képviselők javadalmazási rendszerét átfogóan
megváltoztatja. Mivel az új előírások az országgyűlési képviselők következő általános
választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lépnek hatályba, a
2014. évi költségvetést jelentősen befolyásolják. A javadalmazási rendszer változásának főbb
elemei, hogy a jelenleg folyósított választókerületi pótlék és lakhatási támogatás helyett a
képviselői munka ellátásához üzemanyagkártya, illetve budapesti lakhatási lehetőség kerül
biztosításra.
A Hivatal keretein belül a parlamenti pártok képviselőcsoportjai a képviselőik számához
igazodó létszámú hivatalt működtetnek. Az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló
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törvény lehetővé teszi, hogy minden képviselő munkatársat alkalmazzon, és ezen lehetőség az
új ciklustól bővül. Előzőeken túl az Országgyűlés tisztségviselői, a bizottságok és a
képviselőcsoportok külső szakértőket is foglalkoztathatnak.
A Hivatal engedélyezett létszámkerete 1 304 fő (mely tartalmazza az országgyűlési
képviselőket, a Hivatal köztisztviselőit és fizikai alkalmazottait is). Az engedélyezett
költségvetési létszámkeret a 2013. évben tervezetthez képest a Hivatalnál a Kossuth tér
üzemeltetésével összefüggésben 20 fővel emelkedik. A képviselőcsoportok hivatalaiban
összesen 227 munkatárs foglalkoztatására van lehetőség, további két fő az Európai
Parlamentben működő képviselőcsoportok munkáját segíti. Az országgyűlési képviselők
választását követően a megalakuló új Országgyűlés működésével a létszám az országgyűlési
képviselők esetében 174 fővel, a képviselőcsoportok munkáját segítő köztisztviselők létszáma
várhatóan 58 fővel csökken.
A Hivatal által ellátott feladatok közé tartozik:
− segíti az Országgyűlés törvényalkotó munkáját,
− lebonyolítja a plenáris és bizottsági üléseket,
− szervezi a külügyi kapcsolatokat, a parlamenti sajtótevékenységet, a társadalmi
kapcsolatokat,
− szervezi és koordinálja a kezelésében lévő ingatlanok beruházásaival, fenntartásával,
felújításával kapcsolatos teendőket,
− elvégzi a költségvetés végrehajtásával, illetve a képviselőtestület működési feltételeinek
megteremtésével kapcsolatos feladatokat,
− ellátja az országgyűlés működésével kapcsolatos általános igazgatási és ügyviteli
feladatokat, a személyzeti és munkaügyi feladatokat,
− biztosítja a hiteles jegyzőkönyvek elkészítéséhez a parlamenti gyorsírást,
− ellátja az Országgyűlési Könyvtár által nyújtott szolgáltatásokkal, illetve a képviselők
tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat,
− szervezi az Országház látogatását,
− elvégzi a volt köztársasági elnököknek nyújtott egyes juttatások biztosításával kapcsolatos
feladatokat,
− ellátja az Őrség mint önállóan működő költségvetési szerv gazdálkodási feladatait.
A Hivatal gondoskodik továbbá a Házelnök által vezetett Nemzeti Fenntartható Fejlődési
Tanács, továbbá – a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény alapján – a Független
Rendészeti Panasztestület elhelyezéséről és működésének feltételeiről is, valamint ellátja a
Költségvetési Tanács és titkársága működésének biztosításával, az illetmény és az egyéb
juttatások folyósításával kapcsolatos feladatokat.
1. cím: Országgyűlés
Hivatala
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeti kezelésű
előirányzatról átvett feladat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

21 460,3

460,0

21 000,3

0

0

0
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millió forint
Engedélyezett
létszám (fő)
1 284

Egyéb változások
Fejezeti tartalékképzés
2013. évi egyszeri feladat
Többlet
A megújult Kossuth tér
üzemeltetése
Országgyűlési Őrség
létszámbővítéséhez
kapcsolódó kiadás
Országgyűlési Őrség
működöséhez kapcsolódó
szintrehozás
Volt Köztársasági Elnökök
ellátása - szintrehozás
A működés szinten tartása
érdekében bevételi többlet
emelése
2014. évi javasolt előirányzat

-463,8
-91,6

-463,8
-91,6

300,0

0

300,0

27,5

0

27,5

3,8

0

3,8

9,0
100,0
21 345,2

20

9,0
100,0
560,0

0
20 785,2

1 304

2. cím: Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
A Levéltárat, mint a Történeti Hivatal jogutódját az elmúlt rendszer titkosszolgálati
tevékenységének feltárásáról és az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
létrehozásáról szóló 2003. évi III. törvény hozta létre 2003. április 1-jei hatállyal. A Levéltár
tevékenységi körében:
− szaklevéltárként őrzi és kezeli a 2003. évi III. törvényben meghatározott iratokat,
− elősegíti az elmúlt rendszer állambiztonsági szolgálatai tevékenységének megismerését,
− megteremti a törvényben meghatározott feltételeket az érintettek számára személyes
adataik megismeréséhez való joguk gyakorlására,
− lehetővé teszi az általa kezelt iratanyagban a kutatási tevékenység folytatását,
− saját kutatási terv alapján történettudományi kutatásokat végez, közzéteszi a kutatás
eredményeit, illetve tudományos munkamegosztás keretében részt vállal az általa őrzött
iratanyag publikálásában,
− ellátja a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
törvényben meghatározott feladatokat.
Az intézmény nevesített állami szaklevéltár, jogállását tekintve önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv, az Országgyűlés költségvetési fejezetén belül önálló cím.
Működését a Házelnök felügyeli.
millió forint
2. cím: Állambiztonsági
Szolgálatok Történeti
Levéltára
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás

Bevétel

719,1

307

5,0

Támogatás
714,1

Engedélyezett
létszám (fő)
99

Intézménytől
átvett/átadott
feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat
Egyéb változások
Fejezeti tartalékképzés
Többlet
Működés szinten tartása
2014. évi javasolt előirányzat

0

0

0

0

0

0

-14,0
10,0
715,1

-14,0
5,0

10,0
710,1

99

3. cím: Országgyűlési Őrség
Az Őrség az Ogy. törvény értelmében önállóan működő központi költségvetési szerv,
amelynek gazdálkodásával kapcsolatos feladatait a Hivatal látja el, az Országgyűlés
költségvetési fejezetében önálló címet képez. Az Őrség a Házelnök irányítása alatt álló
fegyveres szerv, vezetője a parancsnok.
Az Ogy. törvény értelmében az Őrség
− ellátja a Házelnök személyi védelmét,
− az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés Hivatala
elhelyezésére szolgáló épületek, valamint az abban tartózkodók biztonsága érdekében
létesítménybiztosítási feladatokat lát el,
− gondoskodik az Országház, az Országgyűlés Irodaháza, valamint az Országgyűlés
Hivatala elhelyezésére szolgáló épületek területére történő belépés és az ott-tartózkodás
rendjére vonatkozó szabályok betartásáról,
− az Országházban, az Országgyűlés Irodaházában, valamint az Országgyűlés Hivatala
elhelyezésére szolgáló épületekben gondoskodik a jogszabályokban meghatározott
tűzbiztonsági követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának a feltételeiről,
− ellátja a tárgyalási rend fenntartásával kapcsolatos feladatokat, továbbá
− protokolláris díszelgési feladatokat lát el.
Az Őrség működésére 2014. évre az alábbi források állnak rendelkezésre:
3. cím: Országgyűlési Őrség
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat
Egyéb változások
Többlet
Országgyűlési Őrség 30 fős
létszámbővítés
Országgyűlési Őrség 1 havi
szintrehozás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

millió forint
Engedélyezett
létszám (fő)

2 176,0

0

2 176,0

0

0

0

0

0

0

172,5

0

172,5

30

178,3
2 526,8

0

178,3
2 526,8

379

308

349

A személyi juttatások összege a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati
viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben foglaltak alapján került tervezésre. A dologi
kiadások előirányzatát nem az Őrség, hanem a gazdálkodási, funkcionális feladatait ellátó
Hivatal költségvetése tartalmazza.
Az Őrségnél 2014. évben megvalósuló 30 fős létszámbővítés a Steindl Imre program
keretében megvalósuló beruházás eredményképpen létrejövő új épületekkel kapcsolatos
többletfeladatok ellátását szolgálja.
III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok
4. cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
3. alcím: Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai
Az előirányzaton 2014. évben az Országgyűlés elnöke részére a közéletben történő
részvételére, közcélú felajánlásokra, adományokra 73,0 millió forintos keretösszeg szolgál. A
jogszabályi hátteret az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI.
törvény jelenti.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forint
Támogatás

Bevétel
73,0

0

73,0

0
0
0
0
73,0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
73,0

4. alcím: A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma
A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma előirányzata a Magyar Nemzeti Közösségek
Európai Érdekképviseletéért Alapítvány támogatására 48,0 millió forintot tartalmaz. A
költségvetési törvényjavaslat az említett alapítványt támogatásra jelölt alapítványként
nevesíti.
millió forint
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi törvényi módosított
48,0
0
48,0
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
0
0
0
Fejezeten belüli átcsoportosítás
0
0
0
Egyéb változások
0
0
0
Többlet
0
0
0
2014. évi javasolt előirányzat
48,0
0
48,0
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6. alcím: Képviselő-testület váltásával kapcsolatos kiadások
Az előirányzat a személyi juttatások között az országgyűlési képviselők javadalmazásáról
szóló 1990. évi LVI. törvény alapján járó juttatásokat, a felmentett köztisztviselők
járandóságait, a többletfeladatokkal összefüggő kifizetéseket tartalmazza. Az előirányzat
további része a munkaadókat terhelő járulékokra és különböző, az új képviselőtestület
alapellátásával, munkakörülményeinek megteremtésével összefüggő felújítási és beruházási
kiadásokra szolgál.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
Képviselő-testület váltásával
kapcsolatos kiadások
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forint
Támogatás

Bevétel
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3 100,0
3 100,0

0

3 100,0
3 100,0

8. alcím: Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai
A köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CX. törvényben
foglaltak alapján a volt köztársasági elnök a közéletben történő részvételére, így közcélú
felajánlások, adományozások céljából az Országgyűlés fejezeten belül külön soron tervezett
előirányzat felett rendelkezésre jogosult.
Ennek végrehajtására 2014. évben a volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai,
adományai, vállalásai fedezetéül az Országgyűlés fejezeten belül 73,0-73,0 millió forint áll
rendelkezésre.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
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millió forint
Támogatás

Bevétel

219,0

0

219,0

0
0
0
0
219,0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
219,0
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I. Országgyűlés
Közbeszerzési Hatóság
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Közbeszerzési Hatóság az I. Országgyűlés költségvetési fejezet 5. címen nyilvántartott önálló
alfejezete.
A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvényben rögzített célok
érvényesülésének biztosítása érdekében jött létre.
Az alfejezet irányító szerve a Közbeszerzési Hatóság, (a továbbiakban: Hatóság), vezetője a
Hatóság elnöke.
A Hatóság az Országgyűlés felügyelete alatt álló, önállóan működő és gazdálkodó autonóm
központi költségvetési szerv, amely a közbeszerzési törvényben meghatározott feladatkörökben
általános hatáskörrel rendelkezik.
Költségvetésének felhasználása az alábbi feladatok ellátása érdekében történik:
A Közbeszerzési Hatóság a közbeszerzési törvényben foglalt feladatai és hatásköre alapján
figyelemmel kíséri a közbeszerzési törvény szabályainak érvényesülését, kezdeményezi az arra
jogosultnál a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok megalkotását, módosítását. A
közbeszerzésekkel kapcsolatos jogszabályok keretei között, azok végrehajtását elősegítő
útmutatókat készít és tesz közzé. Vezeti és közzéteszi a hivatalos közbeszerzési tanácsadók
névjegyzékét és a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékét. Véleményezi a feladatkörébe tartozó
egyéb jogszabályokat.
Gondoskodik a Közbeszerzési Értesítő, a Hatóság elektronikusan megjelenő hivatalos lapjának
szerkesztéséről és heti háromszori megjelentetéséről. Gondoskodik a közösségi értékhatárt
meghaladó közbeszerzési felhívásoknak az EU hivatalos lapjában történő közzétételéről.
A közbeszerzésért felelős miniszterrel együttesen részt vesz a közbeszerzési eljárásban résztvevők
oktatására vonatkozó feltételrendszer kidolgozásában. Kapcsolatot tart más államok közbeszerzési
szervezeteivel.
A Hatóság tevékenységéről és a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos
tapasztalatairól minden évben beszámolót készít az Országgyűlésnek.
A Hatóság mellett működő Közbeszerzési Döntőbizottság feladata a közbeszerzésekkel kapcsolatos
jogsértő vagy vitás ügyek miatt kezdeményezett jogorvoslati eljárások lefolytatása és azzal
kapcsolatos határozat meghozatala.
A Hatóság tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását,
továbbá ezen feladatok ellátásához szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratívkoordinatív tevékenységet is ellát. Önállóan működő és gazdálkodó autonóm központi költségvetési
szervként gazdálkodik, és mint ilyen végrehajtja a működéshez számára jogszabályban
meghatározott gazdálkodási feladatokat is.
A Hatóság a fenti feladatai ellátása érdekében jellemzően saját bevételből gazdálkodik, amely a
hatályos jogszabályok szerint meghatározott esetekben megfizetett szerkesztési és
hirdetményellenőrzési díjakból, valamint igazgatási szolgáltatási díjakból tevődik össze.
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A 2014. évben a Közbeszerzési Hatóság a fentiekben részletezett feladatainak ellátására 1 664,0
millió Forint költségvetési főösszeggel rendelkezik, amelynek fedezete 1 524,0 millió Forint
saját bevétel, valamint 140,0 millió Forint költségvetési támogatás.
A Közbeszerzési Hatóság 2014. évre tervezett létszáma 100 fő, amely az előző évhez képest nem
jelent változást.
A 2014. év kiemelkedő jelentőségű célja
- a Hatóság alaptevékenységét, működését támogató informatikai rendszerek
továbbfejlesztése, a hatékony működés és a felhasználók teljes körű kiszolgálása érdekében.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Megnevezés

Kiadás

Közbeszerzési Hatóság
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

Bevétel

1 655,8
8,2
-

1 524,0
-

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
131,8
100
8,2
-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A Közbeszerzési Hatóság szervezetében, feladatellátásában 2014-ban nem tervez változást. A
Hatóság intézményi előirányzatai várhatóan az alábbiak szerint alakulnak:
5. cím
Közbeszerzési Hatóság
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
…..intézménytől
átvett/átadott
feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat
egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)

Támogatás

1 431,1

1 023,0

408,1

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-8,2
232,9
1 655,8

501,0
1 524,0

-8,2
-268,1
131,8

-

314

100

315

I. Országgyűlés
Társadalmi szervezetek és média

316

317

I. Országgyűlés
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. évi
törvény (a továbbiakban: Infotv.) célja, hogy az Alaptörvény VI. cikke alapján az ott
biztosított alapjogok érvényesítése érdekében meghatározza az információs jogok tartalmát,
és biztosítsa e jogok hatékony érvényesülését. Az Alaptörvény VI. cikke rendelkezik arról is,
hogy a személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog
érvényesülését a sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrizze, alkotmányos
szintre emelve ezzel az említett alapjogok ellenőrzésére hivatott szerv függetlenségét.
A törvényi szabályozásnak eleget téve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság feladata a fentieken túl az is, hogy biztosítsa független és önálló szervezetként –
külső befolyástól mentesen és pártatlanul –, Magyarország Alaptörvényében meghatározott
alapvető állampolgári jogokat, nevezetesen a személyes adatok védelmét, valamint a
közérdekű, és a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvénysülését,
valamint elősegítse és ellenőrizze azokat.
Az Infotv. az érintettek számára kiszámítható és hatékony jogvédelmet, az adatkezelők
számára átlátható és követhető szabályokat, az állami szervek számára a hatékony és jogszerű
működés kereteit biztosítja.
Az Infotv. a korábbi, ombudsmani mozgástéren túlmenően a bírságolásra is feljogosítja a
Hatóságot.
Engedélyezett létszámkeret változása

A Hatóság megalakulása óta az adatvédelem és információszabadság alapfeladatait önállóan
látja el, 59 fő engedélyezett létszámmal. 2011-ig a volt OBH-nál, az ombudsmani keretek
között 49 fő szakmai létszám volt engedélyezve, a gazdálkodási, informatikai, üzemeltetési
feladatokat az OBH-nál közös szervezeti egységek látták el.
2012-től a megalakulásunk után, a plusz 10 fővel megemelt létszámkeret nem bizonyult
elegendőnek a hatóság biztonságos működéséhez.
A plusz 6 álláshelyből elsősorban 4 fő recepciós portás váltott munkarendben történő
foglalkoztatására, valamint 1 fő takarító alkalmazására kerülne sor. Jelenleg határozott idejű
megbízási szerződéssel foglalkoztatott munkatársak látják el ezeket a feladatokat.
Kiszervezésük, vagyis külső szolgáltató céggel történő, ez irányú szerződéskötés a bekért
árajánlatok alapján, háromszoros anyagi terhet róna a hatóságra, melyet a jelenlegi és várható
dologi előirányzatunk terhére finanszírozni nem tudunk.
Saját erőforrásból, költségkímélő megoldással úgy tudjuk megoldani, és működtetni, ha
munkavállalóként foglalkoztatjuk őket. Ez annál is inkább fontos, mivel a folyamatos
megbízási szerződés hosszútávon jogszabálysértő.
Hatóságunk 2013-tól a jogszabályban meghatározott adatvédelmi auditálási feladatokat is
ellát, melyhez informatikai szakértőre van szükség. Erre a feladatra egy fő informatikust
szeretnénk alkalmazni.
A fentiekre való tekintettel kérjük az 59 fő létszám helyett 65 fő létszám engedélyezését. A
létszám növekedésének anyagi támogatását a jelenlegi személyi előirányzatunkból kívánjuk
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finanszírozni, csupán 5 fő munkavállaló éves cafeteria juttatásához kérnénk anyagi
hozzájárulást, mely bruttó 1 M Ft.
A Hatóság szakmai feladatai

A Hatóság szakmai törzsét a három szakfőosztály: a Hatósági-, a Vizsgálati-, valamint a
Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztálya alkotja.
• A Hatósági Főosztály feladata a hatósági eljárások lefolytatatása. Ide tartozik az
adatvédelmi hatósági ügyeken túl az adatvédelmi nyilvántartás, a jogszabályvéleményezés és a titokfelügyelet.
• A Vizsgálati Főosztály felel a vizsgálati típusú eljárások lefolytatásáért, valamint a
konzultációs célú beadványok megválaszolásáért.
• A Nemzetközi és Társadalmi Kapcsolatok Főosztályára kettős szerep hárul, egyrészt a
Hatóság nemzetközi kapcsolatainak építése, az együttműködés, konzultáció és
egyeztetés, a Hatóság külföldi megjelenéseinek előkészítése. Másrészt alapvetően
belföldi szereplőkkel is kapcsolatot tart a jogtudatosság erősítése érdekében és
kulcsszerepet tölt be a Hatóság által megfogalmazott üzeneteknek az érintettekhez
való eljuttatásában.
• A Vizsgálati Főosztályon belül 2013-tól a fenti alapfeladatok ellátásán túlmenően
adatvédelmi audit szolgáltatás bevezetését kezdte a Hatóság, mely lényeges többlet
terhet ró a szervezetre.

A célok megvalósításához szükséges erőforrások 2014-ben
Millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Költségvetési szervek
21cím 1 alcím Nemzeti
Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság

Kiadás
501,0

Bevétel

Támogatás
501,0

Engedélyezett
létszám (fő)
65

A Hatóság működése és függetlenségének biztosítása szempontjából különösen fontos a
megfelelő pénzügyi háttér biztosítása. Sajnos az eltelt másfél év nem adott megfelelő alapot a
stabil bázis alapú tervezéshez. A megalakulással, elhelyezéssel járó többletkiadások
lényegesen meghaladták a tervezett kiadásokat, melyet a fel nem töltött létszám, üres
álláshelyeinek személyi bértömegéből történt átcsoportosítással tudtunk finanszírozni.
Olyan irodaházban történt az elhelyezésünk, mely kb. 20 éve nem volt felújítva, a gépészete
elavult, mindenféle víz és hőszigetelési probléma jelentkezett a beköltözésünk után. Az
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elhúzódó felújítás – melynek megbízója a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. –,
2012. szeptembere óta tart, a teljes átadás időpontja bizonytalan, a jelenlegi terv szerint az a
jövő évre várható. Jelenleg a 4 szintből csak két szintet tud teljes egészében használni.
A jelenlegi költségvetés tervezése – mivel hiteles, bázis alapú tervezésre Hatóságunk nem
támaszkodhatott a megalakulása utáni, elmúlt másfél évben –, nagyobbrészt a program alapú
tervezést, és ezáltal, az ellátandó törvényi feladatok biztosításához szükséges infrastruktúra
megteremtését és működtetéséhez szükséges anyagi forrást, tapasztalati tényezőket, vette
alapul.
Az intézményi előirányzatok többlet igényének levezetése:
I. fejezet 21 cím Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóság

Kiadás

Bevétel

Millió forintban, egy tizedessel
Támogatás Engedélye
zett
létszám
(fő)

2013. évi törvényi módosított előirányzat

477,0

477,0

2013. évi módosított előirányzat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb többletek
Személyi juttatás többlete
Munkaadókat terhelő járulék többlete
Dologi kiadások többlete
Felhalmozási kiadások többlete
2014. évi javasolt előirányzat

477,0

477,0

7,5
5,8
4,7
6,0
501,0

7,5
5,8
4,7
6,0
501,0

59

65

A személyi előirányzat 7,5 M Ft többlete a köztisztviselők illetményének 2014. évre
vonatkozó kötelező törvényi átsorolásból adódó különbözetéből, mely 3,9 M Ft, valamint a
nettó 0,7 M Ft cafetériából, valamint a jelenlegi dologi kiadásból átcsoportosított – a 2014. évi
számviteli tv. változásaiból adódó – 2,9 M Ft reprezentációs kiadásból adódik.
A járulék előirányzat 5,8 M Ft-os változása a személyi előirányzat terhére történt
átsorolások és a cafetéria járulék illetve SZOCHO vonzatából, mely 1,4 M Ft, valamint a
2014. évi törvényi változásból adódó, jelenlegi dologi előirányzatból finanszírozott kiadások
átcsoportosításából, mely a munkáltató által befizetett 3,5 M Ft SZJA-ból, és a várható 0,9 M
Ft rehabilitációs hozzájárulásból tevődik össze.
A dologi előirányzat 4,7 M Ft többlete a 11,5 M Ft épület üzemeltetési, valamint az EKOP
1.1.7 pályázatból finanszírozott informatikai és irodatechnikai eszközök beüzemeléséből és
üzemeltetéséből adódó 9 M Ft várható kiadás növekményekből, valamint a 7,3 M Ft-nak a
személyi és járulék előirányzatokra történő átcsoportosításából (a reprezentáció 2014. évi
Sztv. változása miatt, illetve egyes foglalkoztatottak jogállásának megváltoztatása miatt),
valamint a várható kis értékű tárgyi eszközök beszerzése előirányzat összegéből 8,5 M Ft-nak
a felhalmozási kiadásokra történő átcsoportosításából adódik.
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A felhalmozási előirányzat, mely 26 M Ft összesen (többletigény 6 M Ft), a 7 M Ft értékű
informatikai eszközök fejlesztéséből, a 7,3 M Ft szoftver beszerzésből, 3,2 M Ft
személygépkocsi beszerzésből, valamint a 8,5 M Ft kisértékű tárgyi eszköz beszerzése dologi
kiadás átcsoportosításából adódik.

A 2014. évi tervezés Fejezeti indoklásának részletezése:

Kiadások
1. Működési költségvetés
1. Személyi kiadások
2. Munkáltatókat terhelő járulékok + SZOCHO

3. Dologi kiadások
2. Felhalmozási költségvetés
6. Beruházások
Bevételek
8. Finanszírozási bevételek
1. Belföldi finanszírozási bevétel
Központi , i rá nyíó s zervi tá moga tá s

Millió forintban, egy tizedessel
2013. évi eredeti 2013. évi módosí2014. évi
előirányzat
tott előirányzat
előirányzat
477,0
477,0
501,0
457,0
457,0
475,0
296,4
296,4
303,9
79,8
79,8
85,6
80,8
80,8
85,5
20,0
20,0
26,0
20,0
20,0
26,0
477,0
477,0
501,0
477,0
477,0
501,0
477,0
477,0
501,0
477,0
477,0
501,0

Keletkezett maradvány
21/2 Fejezeti kekezésű előirányzatok
21/2/1 Fejezeti egyens úl ybi ztos ítá s i ta rta l ék
21/2/2 Fejezeti tartalék
Kiadások
2. Felhalmozási költségvetés
6. Beruházások
Bevételek
8. Finanszírozási bevételek
1. Belföldi finanszírozási bevétel

9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5
9,5

Központi , i rá nyító s zervi tá moga tá s

Hatóságunk problémamentes és független működéséhez a fenti költségvetési sarokszámok
elengedhetetlenek a következő indokaink alapján:
Személyi juttatások többlete
A Hatóság köztisztviselőinek illetménykiegészítése a felsőfokú végzettségű köztisztviselő
esetében 50%, középfokú végzettségű köztisztviselő esetében 15 %. Ez elmarad a hasonló
alapjogvédelmi feladatot korábban ellátó adatvédelmi biztos munkatársainak
illetménykiegészítésétől, valamint az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala köztisztviselőinek
illetménykiegészítésétől (az említettek esetében az illetménykiegészítés a végzettség szintjétől
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függően 80 %, illetve 35 %). A 2013. évi költségvetésünkben címzetten megkaptuk ennek az
emelésnek a többletét, az erre vonatkozó jogszabály megváltoztatása nélkül. Az éves
kötelező előresorolásokkal járó személyi kiadások többletének fedezete nem maradt a
rendszerben, ennek az illetmény különbsége 3,9 M Ft – SZOCHO-val együtt 5 M Ft –,
melynek támogatását pluszban kérnénk.
A Hatóságengedélyezett létszámának 59 főről, 65 főre történő emelését a folyamatos 24 órás
porta- és recepció szolgálatot biztosító 4 fő (az irodaház biztonsági rendszerének teljes hiánya
miatt szükséges), az épület takarítását végző egy fő, valamint az auditálási feladatok ellátását
biztosító egy fő informatikai szakember felvétele indokolja. A létszám bővítéshez az alacsony
bérezés miatt 5 fő munkavállaló részére az éves cafetéria juttatásuk anyagi támogatását
kérnénk, mely közterhekkel együtt éves szinten 1 M Ft-ot jelent.
Dologi kiadások többlete
Az irodaház fenntartási költségei lényegesen magasabbak a vártnál, az épület elavultsága
miatt. Télen a nem megfelelő szigetelés miatt magas a gázfogyasztás, melynek a teljes
épületre vetített tényleges mennyisége az elhúzódó felújítás miatt nem volt megfelelően
mérhető. A nagy nyári forróságban az épület elviselhetetlen, a megfelelő munkavégzésre
alkalmatlan, ezért a jelenlegi felújítás tartalmaz egy teljes klímarendszer beruházást is. Ennek
a jövő évi üzemeltetési költségével - mely szakvélemény szerint háromszorosa is lehet a fűtési
energiának -, a megalakuláskor még nem lehetett kalkulálni. Valamint nem lehetett számolni
a teljes épület átadása utáni tényleges elektromos áram, víz és gázfogyasztással sem.
Az ebből adódó épületüzemeltetési többlet kiadás várhatóan plusz 11,5 M Ft-ra tehető. Az
EKOP 1.1.7 pályázatból történő informatikai beruházás üzemeltetésével járó plusz 9 M Ft
többlet kiadás várható, melyet a pályázatból finanszírozni nem lehetséges.
A 2013 januárjától végezhető adatvédelmi audit egyelőre ismeretlen mértékű terhet jelent a
Hatóság szervezetére nézve, ezért jelenleg nem számszerűsíthető, hogy a feladat megoldása
milyen mértékben érinti hosszú távon a Hatóság szervezeti átalakítását, a többletfeladatok
milyen mértékben rónak anyagi terhet a 2014. évi költségvetésünkre.
Felhalmozási kiadások
A Hatóság olyan eszközparkot (informatikai eszközök, bútorok, járművek) vett át a volt
OBH-tól, melyek 95%-ka „0”-ra leírt, selejtezésre váró eszköz, így ezek feltétlenül cserére
szorulnak, illetve pótolni kell azokat.
A szükséges informatikai eszközök nagy része az EKOP 1.1.7 pályázatból finanszírozható,
viszont vannak olyan eszközök, melyek finanszírozása ebből nem lehetséges, ezek értéke
7,0 M Ft. A teljes informatikai eszköz beszerzésével párhuzamosan 62 db MS office 2010-es
szoftver beszerzése is szükséges 7,3 M Ft értékben, mellyel jelenleg semmilyen formában
nem rendelkezik a hatóság.
A jelenlegi mindennapos használatú, ügyintézésre, beszerzések alkalmával használt 2002-es
évjáratú Ford Focus személygépkocsi üzemeltetési költsége, fogyasztása, és várható igen
magas javítási költsége miatt gazdaságtalan üzemű. Mivel nem áll rendelkezésünkre ilyen
célra használható másik személygépkocsi, cseréje feltétlenül indokolt. Egy kis fogyasztású,
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A diszkrimináció elleni fellépés és az egyenlő bánásmód követelménye tiszteletben tartásának
elősegítése.
Társadalmi szemléletformálás, az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében a társadalom
esélyegyenlőséggel és az antidiszkriminációs joganyaggal kapcsolatos ismeretének növelése,
célirányos, hatékony tájékoztatás a hatóság tevékenységéről, valamint a szolgáltatást nyújtók, a
munkáltatók, az oktatási intézmények esélyegyenlőség-elvű szemléletformálása.
A rendelkezésre álló humánerőforráshoz igazított stratégiai fontosságú ügyekben történő eljárás
előtérbe helyezése a panaszkezelések során.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Megnevezés

Kiadás

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

Millió forintban
Bevétel
Támogatás

268,8
4,2
0,0

3,0
0,0
0,0

Engedélyezett
létszám (fő)
265,8
20
4,2
0
0,0
0

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladatát az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőségről
szóló 2003. évi CXXV. törvény, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján látja el.
Az egyenlő bánásmód követelményének megsértése esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a
törvényben meghatározott esetekben hivatalból lefolytatja a hatósági eljárást annak megállapítása
érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés. Amennyiben az eljárás során
bebizonyosodik, hogy sérült az egyenlő bánásmód követelménye, a törvényben meghatározott
szankciót alkalmaz. A panaszok vizsgálata során főszabályként tárgyalást tart, ott, ahol a panaszos
fél lakik.
A jogaiban sértett személyek, és csoportok védelmében a Hatóság élhet közérdekű
igényérvényesítési jogával, s munkajogi, személyiségi jogi pert indíthat.
A Hatóság véleményezi az egyenlő bánásmódot érintő jogszabályok tervezeteit, javaslatot tesz
kormányzati döntésekre, jogi szabályozásra. Rendszeresen tájékoztatja a közvéleményt és az
Országgyűlést az egyenlő bánásmód érvényesülésével kapcsolatos helyzetről, tájékoztatja az
érintetteket az igényérvényesítés lehetőségeiről. Közreműködik azoknak a jelentéseknek az
elkészítésében, melyeket az egyenlő bánásmód hazai érvényesülésével kapcsolatban nemzetközi
szervezetek részére kell megküldeni. Közreműködik az Európai Unió Bizottsága számára az
egyenlő bánásmódra vonatkozó irányelvek harmonizációjáról szóló jelentések elkészítésében.
Fenntartja az Equinet (Nemzeti Esélyegyenlőségi Hálózat) tagságát, teljesíti az évi 1000 EUR
tagdíjat, részt vesz az Equinet évente háromszor megrendezésre kerülő tréningjein, a szervezet által
megalakított munkacsoportokba munkatársait delegálja.
Kérelemre vizsgálja, hogy az arra kötelezett munkáltatók elfogadtak-e esélyegyenlőségi tervet.
Az Ebktv. alapján ellátja a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI.30.) Korm. rendelet 1.§-a (4) bekezdésének 33. pontjában meghatározott feladatok
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kivételével a légi járműveken utazó fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek
jogairól szóló 2006. július 5-i 1107/2006/EK Európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikkében
meghatározott végrehajtó szerv feladatait.
Feladatai ellátása során együttműködik az érintett társadalmi és érdekképviseleti szervekkel,
valamint az állami szervekkel.
2014-ben utókövetése a 2012-ben és 2013-ban egyezséggel zárult azon ügyeknek, amelyekben az
eljárás alá vont fél a 2013-as vagy 2014-es évre ígérte valamely feladat teljesítését, pl.
akadálymentesítés.
Utókövetése azoknak a 2013-ban jogsértés megállapításával zárult ügyeknek, ahol az eljárás alá
vontat valamely feladat elvégzésére 2014 vonatkozásában kötelezte a hatóság.

Egyenlő Bánásmód Hatóság
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
…..intézménytől
átvett/átadott
feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, zárolás bázisba építése
stb.)
Többlet
Margit krt. 85. irodaépület
bontása miatti
székhelyváltozás
TÁMOP projekt kötelező
fenntartás
2014. évi javasolt előirányzat

Millió forintban
Bevétel
Támogatás

Kiadás
213,0

3,0

210,0

33,0

0,0

33,0

22,8

0,0

22,8

268,8

3,0

265,8

Engedélyezett
létszám (fő)
20

20

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
Fejezeti kezelésű előirányzatként 2014. évben fejezeti tartalék szerepel, melynek tervezett összege
4,2 millió Ft.
Millió forintban
Fejezeti tartalék
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Engedélyezett
létszám (fő)
2013. évi törvényi módosított
0,0
0,0
0,0
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
4,2
0,0
4,2
2014. évi javasolt előirányzat
4,2
0,0
4,2
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések
későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A Margit krt. 85. szám alatti irodaépület bontása miatti kötelező székhelyváltozás
Millió forintban
Tevékenység

Havi költség

Bérleti díj és üzemeltetési
költségtöbblet

3,5

Éves bontásban

Kötelezettség
ideje (hó)

Összes költség

57
2014. évben
2015. évben
2016. évben
2017. évben
2018. évben

199,5
42,0
42,0
42,0
42,0
31,5

TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erősítése projekt lezárása utáni fenntartási kötelezettség pénzügyi kihatása
Millió forintban
Tevékenység
Ügyfélszolgálati tevékenység
Záró PEJ elkészítése
(projekt megvalósítók bér+jár)
Éves bontásban

Havi költség
3, 8

Kötelezettség
ideje (hó)

Összes költség

30

114,0

3, 5
3
Projekt fenntartásához szükséges összeg
2014. évben
2015. évben
2016. évben

10,5
124,5
56,1
45,6
22,8

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem – a társadalmi szemléletformálás és
hatósági munka erősítése
A projekt célja a hatósági jogalkalmazás tapasztalatainak megosztása, az egyenlő bánásmód
követelményének és a jogorvoslat lehetőségének tudatosítása valamint a társadalmi érzékenység
fejlesztése. A projektmegvalósítás időtartamát a Támogató szerződésmódosítással 2013.07.01.2014.06.30 időszakra meghosszabbította. 2014-ben az alábbi projekt tevékenységeket tervezzük.
Ügyfélszolgálati-jogi ügyek
A referensi hálózat létrehozása és működtetése a projektben 2013. június 30-án zárult, a hálózat
működésének 3 éves fenntartási kötelezettségét a Hatóság 2013. július 1-vel megkezdte.
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A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény
rendelkezései alapján 2013. április 4-ei hatállyal megalapításra került a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal), mely a Magyar Energia Hivatal
általános és egyetemes jogutódja.
A Hivatal fejezetet irányító szervi jogállással bíró önálló szabályozó szerv, amelynek
költségvetése az I. Országgyűlés fejezeten belül önálló címet képez. A Hivatal az állam
villamosenergia-, földgáz- és távhőellátással, víziközmű-szolgáltatással, valamint
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díjszabályozásának előkészítésével kapcsolatos
feladatait ellátó szerv, mely csak jogszabályoknak van alárendelve.
A Hivatal feladatait a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény, a földgáz biztonsági
készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII.
törvény, a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény, a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az
e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok határozzák meg.
A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a Hivatal feladat-és hatáskörébe telepítette a
hulladékgazdálkodási közszolgáltató szervezet díjfelügyeleti tevékenységét.
A Hivatal 2014. évi főbb feladatai:
• a víziközmű-ágazat engedélyezési és felügyeleti rendszerének működtetése, továbbá
az ezzel kapcsolatos árelőkészítő és ármegállapító feladatok ellátása,
• a vezetékes energetikai társaságokra vonatkozó engedélyezés és felügyelet,
• a földgáz, a villamos energia és a távhő hatósági árainak előkészítése,
• hulladékgazdálkodó közszolgáltató tevékenységének díjfelügyelete,
• hatékony és eredményes piacfelügyeleti tevékenység ellátása,
• fogyasztóvédelem, ennek keretében a felhasználó tudatosság növelése,
• a regionális piacintegráció előkészítése és megvalósítása,
• nemzeti energia-statisztikai rendszer működtetése, fejlesztése.
A Hivatal által 2014-ben ellátandó feladatok további részletezése:
Engedélyezés és felügyelet
• a víziközmű-szolgáltatási tevékenység engedélyezése és felügyelete,
• a közműves ivóvízellátás és közműves szennyvízelvezetés és –tisztítás díjának,
valamint a víziközművek kapcsolódó szolgáltatás díjainak (ivóvíz átadási ára és az
átvett szennyvíz kezelési díja) árelőkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása és
ennek mértékére vonatkozó javaslattétel a víziközmű-szolgáltatásért felelős miniszter
részére,
• hulladékgazdálkodási közszolgáltatók díjfelügyelete
• a villamos-, a gázipari, valamint a távhőt termelő és távhőt szolgáltató társaságokra
vonatkozó engedélyek kiadása,
• az engedélyekben foglaltak betartásának ellenőrzése, a hatósági felügyelet ellátása, az
engedélyesek pénzügyi-gazdasági helyzetének vizsgálata,
• az ellátásbiztonság felügyelete,
• a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból történő villamosenergia-termelés
esetében a kötelező átvétel időtartamának és a kötelező átvétel alá eső villamos
energia mennyiségének megállapítása,
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•
•
•

az egyre szélsőségesebb időjárási körülmények hatásának vizsgálata a szolgáltatás
minősége szempontjából,
aktív részvétel az okos mérés pilot projektek értékelésében, az ezzel kapcsolatos
jogszabály-előkészítő tevékenységben,
eredetigazolások kiadása.

Árszabályozás
• távhő-támogatási rendszer ellenőrzése,
• távhő-termelői költségfelülvizsgálatok,
• a földgáz rendszerhasználati díjrendelet karbantartása
• az egyetemes szolgáltatás árára vonatkozó javaslat előkészítése
• a hazai termelésű földgáz árára, valamint az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt
vételező felhasználók ellátásához szükséges hazai termelésű földgáz mennyiségére
vonatkozó javaslat előkészítése (negyedévente) a miniszteri rendelethez, a vételre
felajánlott földgázforrás árára és mennyiségére vonatkozó javaslat előkészítése
(negyedévente)
• csatlakozási díjrendelet előkészítése, határozat kiadása a 2013/14. gázévre érvényes
csatlakozási díjakról
• eszköz- és költség-felülvizsgálat az új földgáz rendszerhasználati árszabályozási ciklus
(2014-2017) előkészítéséhez
• a jogi szétválasztáshoz kapcsolódóan a tevékenységek kiszervezésének hatásvizsgálata
a rendszerhasználati díjakra vonatkozóan,
• a villamos energia rendszerhasználati tarifarendszer működésének elemzése, a
tarifarendelet és az árak karbantartása,
• a villamos energia átviteli rendszerirányítóra vonatkozó árszabályozási rendszer
működtetése és továbbfejlesztésének előkészítése,
• a villamos energia egyetemes szolgáltatók 2014. évi árrésének vizsgálata a vonatkozó
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően,
• a 2014. évi villamos energia rendszerhasználati és egyetemes szolgáltatási árak
előkészítése.
Piacfelügyelet
• a kereskedelem tisztasága, a piaci verseny hatásossága és a piaci árak piaci
fundamentumokkal való megfeleltethetőségének érdekében folyamatos piacfigyelés,
hatósági ellenőrzések és piacelemzési eljárások lefolytatása,
• a törvény alapján Jelentős Piaci Erő (JPE) eljárások lefolytatása a földgáz
kiskereskedelmi és nagykereskedelmi piacokon,
• az energiapiacok átláthatóságáról és integritásáról szóló uniós rendelet (REMIT)
előírásainak való megfelelés biztosítása, ennek keretében a szankciórendszer
kialakítása.
Fogyasztóvédelem
• fogyasztóvédelemi feladatok ellátása, panaszok kivizsgálása,
• a villamos energia és földgázszolgáltatás területén a szolgáltatások elvárt színvonala,
és minimális követelményei betartásának ellenőrzése, értékelése.
Nemzetközi és piacintegrációs feladatok
• aktív részvétel az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége (ACER) és az
Európai Unió közösségi szabályozói (CEER) keretein belül folyó munkacsoporti
munkákban,
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény hatálybalépésével létrejött a Nemzeti
Választási Iroda. Az Irodát elnök vezeti, akit a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök
nevez ki.
A független, csak a törvénynek alárendelt autonóm államigazgatási szerv feladata a
választások előkészítéséhez és lebonyolításához kapcsolódó központi feladatok ellátása. Az
Iroda – a többi választási irodához hasonlóan – végzi a választópolgárok, jelöltek, jelölő
szervezetek pártsemleges tájékoztatásával kapcsolatos feladatokat, segíti a Nemzeti Választási
Bizottság munkáját, gondoskodik a választások lebonyolításához szükséges tárgyi és
technikai feltételek megteremtéséről, irányítja a területi, helyi szintű választási irodák
munkáját.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

1 389,4

1 389,4

100

81,0

81,0

2. A 2014. évi választások előkészítése

10 000,0

10 000,0

Nemzeti Választási Iroda

11 470,4

11 470,4

Költségvetési szervek
1. Nemzeti Választási Iroda
Fejezeti kezelésű előirányzat
1. Időközi és nemzetiségi választások
lebonyolítása

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A Nemzeti Választási Iroda ellátja a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 7576 §-ban foglalt feladatokat:
• ellátja a választás előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos szervezési feladatokat,
• gondoskodik a választópolgárok, jelöltek és jelölő szervezetek tájékoztatásáról,
választási információs szolgálatot működtet,
• ellátja a választási bizottságok titkársági feladatait, döntésre előkészíti a választási
bizottságok hatáskörébe tartozó ügyeket,
• biztosítja a választási bizottságok működésének és a szavazás lebonyolításának tárgyi
és technikai feltételeit,
• megszervezi a választási szervek tagjainak oktatását,
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•
•
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•
•
•
•
•
•
•

•

gondoskodik a választási iratok kezeléséről, biztonságos őrzéséről, illetőleg
megsemmisítéséről,
ellátja az igazgatási és informatikai próbákkal kapcsolatos feladatokat,
az adatvédelem és az informatikai biztonság követelményeinek biztosításával,
feladatkörében eljárva működteti a választás előkészítéséhez és lebonyolításához
szükséges választási információs rendszereket,
a technikai háttér biztosításával segítséget nyújt a szavazatok összesítéséhez, a
választás eredményének megállapításához,
ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.
gondoskodik a központi névjegyzék vezetéséről,
gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges közbeszerzési eljárások
lefolytatásáról, a termékek, szolgáltatások beszerzéséről,
gondoskodik az informatikai rendszer kialakításáról és biztonságos működtetéséről,
gondoskodik a választás központi logisztikai feladatainak ellátásáról,
gondoskodik a választás pénzügyi lebonyolítása központi feladatainak ellátásáról,
gondoskodik a választáshoz kapcsolódó adatok biztonságos tárolásáról,
működteti a választások hivatalos honlapját,
megszervezi az igazgatási és informatikai próbákat,
gondoskodik a választás lebonyolításához szükséges központi nyomtatványok
előállításáról és szállításáról,
kutatásokat végez a választások története, a választási rendszerek nemzetközi
összehasonlítása és a választási eljárás módszerei és eszközei fejlesztési
lehetőségeinek témakörében,
együttműködik más államok választási szerveivel.
Millió forintban, egy tizedessel

24. cím Nemzeti Választási Iroda

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

550,0

550,0

84

89,4

89,4

16

750,0

750,0

1 389,4

1 389,4

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Változások jogcímenként:
Egyéb változások (KIM-től feladat
átvétel)
Többletek
-

teljes évi intézményi működésre

2014. évi javasolt előirányzat
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100
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II. Köztársasági Elnökség
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I. A célok meghatározása, felsorolása
Magyarország Alaptörvényének 9. cikk (1) bekezdése rögzíti a köztársasági elnök legfőbb
feladatát:
„Magyarország államfője a köztársasági elnök, aki kifejezi a nemzet egységét, és őrködik az
államszervezet demokratikus működése felett.”
E két legfőbb érték mentén az Alaptörvény 9. cikk (3)-(4) bekezdése az alábbi feladatokat
nevesíti a köztársasági elnök számára:
9. cikk (3) bekezdés: A köztársasági elnök
a) képviseli Magyarországot;
b) részt vehet és felszólalhat az Országgyűlés ülésein;
c) törvényt kezdeményezhet;
d) országos népszavazást kezdeményezhet;
e) kitűzi az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választását, valamint az európai parlamenti választás és az országos népszavazás
időpontját;
f) különleges jogrendet érintő döntéseket hoz;
g) összehívja az Országgyűlés alakuló ülését;
h) feloszlathatja az Országgyűlést;
i) az elfogadott Alaptörvényt és az Alaptörvény módosítását a megalkotására vonatkozó, az
Alaptörvényben foglalt eljárási követelményekkel való összhangjának vizsgálatára
megküldheti az Alkotmánybíróságnak, az elfogadott törvényt az Alaptörvénnyel való
összhangjának vizsgálatára megküldheti az Alkotmánybíróságnak, vagy megfontolásra
visszaküldheti az Országgyűlésnek;
j) javaslatot tesz a miniszterelnök, a Kúria elnöke, az Országos Bírósági Hivatal elnöke, a
legfőbb ügyész és az alapvető jogok biztosa személyére;
k) kinevezi a hivatásos bírákat és a Költségvetési Tanács elnökét;
l) megerősíti tisztségében a Magyar Tudományos Akadémia elnökét és a Magyar Művészeti
Akadémia elnökét;
m) kialakítja hivatala szervezetét.
9. cikk (4) bekezdés: A köztársasági elnök
a) az Országgyűlés felhatalmazása alapján elismeri a nemzetközi szerződés kötelező hatályát;
b) megbízza és fogadja a nagyköveteket és a követeket;
c) kinevezi a minisztereket, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, alelnökeit, az önálló szabályozó
szerv vezetőjét és az egyetemi tanárokat;
d) megbízza az egyetemek rektorait;
e) kinevezi és előlépteti a tábornokokat;
f) törvényben meghatározott kitüntetéseket, díjakat és címeket adományoz, valamint
engedélyezi külföldi állami kitüntetések viselését;
g) gyakorolja az egyéni kegyelmezés jogát;
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h) dönt a feladat- és hatáskörébe tartozó területszervezési kérdésekben;
i) dönt az állampolgárság megszerzésével és megszűnésével kapcsolatos ügyekben;
j) dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény a hatáskörébe utal.
A köztársasági elnököt feladatai ellátásában a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti, melynek
szervezetét Magyarország Alaptörvényének rendelkezése szerint a köztársasági elnök alakítja
ki.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
A
Köztársasági
Elnökség
fejezet
javasolt
költségvetési
előirányzatai
az
1. Köztársasági Elnöki Hivatal és a 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok címeken jelennek meg.
A fejezet előirányzatának fedezete teljes egészében költségvetési támogatás.
Millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

Költségvetési szervek
01 Köztársasági Elnöki Hivatal
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Állami kitüntetések
Köztársasági elnök közcélú
felajánlásai, adományai
Államfői Protokoll
Fejezeti tartalék
II. Köztársasági Elnökség

1 308,4

1 308,4

436,7

436,7

73,0
276,2
26,3
2 120,6

73,0
276,2
26,3
2 120,6

77

77

III. A célok elérésének módja
A Köztársasági Elnöki Hivatalban 2012-2013-ban végrehajtott szervezeti átalakítások és a
személyi változások eredményeképpen a hivatali működés hatékonyságának és
teljesítményének a növelésével az I. pontban felsorolt feladatok maradéktalanul
megvalósíthatók.
A 2012. május 11-én hatályba lépett Alapító okiratban a korábbihoz képest új szervezeti
struktúra, az egységes vezetést biztosító hierarchizált szervezet került létrehozásra a
hatáskörök, felelősségi viszonyok egyértelmű meghatározásával.
A személyi állomány megerősítése révén a Köztársasági Elnöki Hivatal hatékonyan tudja a
köztársasági elnök munkáját támogatni.
A célok (I. pont) elérésében fontos tényező, hogy a köztársasági elnök külföldi és belföldi
diplomáciai programjainak magas színvonalú biztosítása érdekében – 2013-tól - a
Köztársasági Elnökség fejezetén belül kerül megtervezésre az Államfői Protokoll fejezeti
kezelésű előirányzat, és a Külügyminisztériummal szoros szakmai együttműködés
kialakítására kerül sor 2014-ben is.
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A 2014. évi költségvetési javaslat a szakmai igazgatóságok megerősítése mellett továbbra is
lehetőséget teremt az elnöki tanácsadók, főtanácsadók alkalmazására és egy – polgári
jogviszony alapján szerződtetett – szakmai tanácsadó testület létrehozására is.
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. Cím: Köztársasági Elnöki Hivatal
Az Alaptörvényben, valamint a köztársasági elnök jogállásáról és javadalmazásáról szóló
2011. évi CX. törvényben foglaltaknak megfelelően a köztársasági elnököt hatásköreinek
gyakorlása során a Köztársasági Elnöki Hivatal segíti.
A Köztársasági Elnöki Hivatal a köztársasági elnök munkaszervezete, mely a közfeladata
teljesítése során, az alaptevékenysége keretében – az Alaptörvény, a vonatkozó törvények és
egyéb jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően – közreműködik a köztársasági elnök
hatásköreinek gyakorlásában:
–

közreműködik a köztársasági elnök Alaptörvényben, valamint a jogszabályokban
meghatározott hatáskörei gyakorlásában, ennek keretében a döntéshozatalhoz
kapcsolódóan előterjesztéseket, javaslatokat, dokumentumokat készít és gondoskodik
az egyes köztársasági elnöki döntések kihirdetésének elrendeléséről;

–

kapcsolatot tart az érintett közjogi méltóságokkal, hivatalos szervekkel, hatóságokkal;

–

ellátja a Köztársasági Elnökség fejezeti gazdálkodási, működési, igazgatási és
humánpolitikai feladatait, a főigazgató gondoskodik a Köztársasági Elnöki Hivatal
szabályszerű működéséről, a személyes és minősített adatok védelméről és a
közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról; gondoskodik a Sándor-palota és a
köztársasági elnöki rezidencia fenntartásáról és üzemeltetéséről;

–

közreműködik a köztársasági elnök
előkészítésében, lebonyolításában;

–

közreműködik
a
hivatalos
szerveket,
médiát,
kapcsolattartásban, tájékoztatásban, levelezésben;

–

ellátja a köztársasági elnök közszerepléseivel kapcsolatos protokolláris feladatokat;

–

előkészíti a köztársasági elnök jogkörébe tartozó kitüntetések átadását, felelős annak
lebonyolításáért;

–

közreműködik a köztársasági elnök külügyi és diplomáciai tevékenységének
előkészítésében, megszervezésében.
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belföldi

és

külföldi

programjainak

állampolgárokat

érintő

Millió forintban
01 Köztársasági Elnöki
Hivatal
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
A
feladatokhoz
igazodó
változás miatti többlet
Országgyűlés Hivatalának
átadás a volt elnökségek miatt
Fejezeten belüli átcsoportosítás
a fejezeti tartalékra 2012. évi
CCIV. tv. 24.§ (3) bekezdés

Kiadás

2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

1 315,5

1 315,5

70

27,8

27,8

7

-8,6

-8,6

-26,3

-26,3

1 308,4

1 308,4

77

A 2014. évi előirányzat-változás mögött alapvetően a feladatorientált tervezési elvárás
húzódik meg.
A KEH-en belüli feladatok változása miatt 7 fős létszámbővülést hajt végre a hivatal, amiből
2 fő az államfői protokoll és a jogi feladatok bővülése miatt jelentkezik, 5 fő pedig a fizikai
besorolású állomány növekedése miatt (a takarítási feladatok kiszervezésének a
megszüntetése kapcsán).
III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
2. Cím: Fejezeti kezelésű előirányzatok
2. Alcím: Célelőirányzatok
1.

Jogcímcsoport: az Állami kitüntetések
Millió forintban

Megnevezés
2013.
évi
törvényi
módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Az 1990. évi XII. törvény
módosítása
miatt
Kossuthés
Széchenyi-díjjal
járó
jutalom
összegének emelése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

395,7

395,7

41,0

41,1

436,7

436,7

Az állami kitüntetések alapításáról és megújításáról a 2011. évi CCII. törvény rendelkezik és
az 1990. évi XII. törvény a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról. Az Állami kitüntetések
fejezeti kezelésű előirányzat az állami kitüntetések adományozásával összefüggő kiadások
finanszírozására szolgál. A 2014. évi javasolt előirányzat összege 436,7 millió forint. A keret
körülbelül 35 fő részére a Kossuth- és Széchenyi-díj adományozásával járó jutalom összegét
fedezi. A 2014. évi emelkedés oka a Kossuth és Széchenyi díjak adományozásával járó
jutalom törvényi megemelése miatt következett be.
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III. Alkotmánybíróság
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I. A célok meghatározása, felsorolása
Az Alkotmánybíróság az Alaptörvény védelmének legfőbb szerve.

Az Alkotmánybíróság hatáskörének, szervezetének, működésének legfontosabb szabályait
maga az Alaptörvény tartalmazza. Az Alaptörvény e szabályainak végrehajtására alkotta
meg az Országgyűlés az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvényt, mint
sarkalatos törvényt. Az Alkotmánybíróság eljárására vonatkozó részletes szabályokat az
Alkotmánybíróság ügyrendje állapítja meg.
Az Alkotmánybíróság
a) az Alaptörvénnyel való összhang szempontjából megvizsgálja az elfogadott, de ki
nem hirdetett törvényeket;
b) bírói kezdeményezésre felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazandó jogszabálynak
az Alaptörvénnyel való összhangját;
c) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja az egyedi ügyben alkalmazott
jogszabálynak az Alaptörvénnyel való összhangját;
d) alkotmányjogi panasz alapján felülvizsgálja a bírói döntésnek az Alaptörvénnyel való
összhangját;
e) a Kormány, az országgyűlési képviselők egynegyede vagy az alapvető jogok biztosa
kezdeményezésére felülvizsgálja a jogszabályoknak az Alaptörvénnyel való
összhangját;
f) vizsgálja a jogszabályok nemzetközi szerződésbe ütközését;
g) az Alaptörvényben, illetve sarkalatos törvényben meghatározott további feladat- és
hatásköröket gyakorol.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Millió forintban
Megnevezés
Alkotmánybíróság

Kiadás

Bevétel

1790,1

Engedélyezett
létszám (fő)

Támogatás

0,0

1790,1

136

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

Az előirányzatok alakulásának levezetését az alábbi táblázat szemlélteti:
Millió forintban, egy tizedessel
1. cím Alkotmánybíróság

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, zárolás bázisba építése stb.)

Egyéb többletek
- közjogi méltóságnak járó
juttatás

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

1773,8

1773,8

136

-35,5

-35,5

-

6,3

-

Kiadás

6,3
345

Bevétel

-
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IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

347

A IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet hatáskörébe az alapvető jogok biztosa, két
helyettese, valamint hivataluk tevékenysége tartozik.
Az intézményt az alapvető jogok biztosa irányítja. Az ombudsman az eljárása során független,
feladata az alapjogokkal kapcsolatos visszásságok kivizsgálása, orvoslásuk érdekében
általános vagy egyedi intézkedéseket kezdeményezhet. Az Alkotmánybíróságnál
kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát.
Áttekinti és elemzi az alapvető jogok magyarországi helyzetét és az alapvető jogokkal
összefüggő, Magyarországon történt jogsértésekről statisztikai kimutatást készít. Véleményezi
a feladat- és hatáskörét érintő jogszabályok tervezetét, a hosszú távú fejlesztési,
területrendezési és a jövő nemzedékek életminőségét egyébként közvetlenül érintő terveket és
koncepciókat, valamint javaslatot tehet az alapvető jogokat érintő jogszabályok módosítására,
megalkotására, illetve nemzetközi szerződés kötelező hatályának elismerésére. Közreműködik
a feladat- és hatáskörét érintő nemzetközi szerződések alapján készülő nemzeti jelentések
előkészítésében, figyelemmel kíséri és értékeli e szerződések magyar joghatóság alá tartozó
érvényesülését. Tevékenysége során együttműködik azon szervezetekkel, amelyek célja az
alapvető jogok védelmének előmozdítása.
Az alapvető jogok biztosa, illetve a jövő nemzedékek érdekeinek, továbbá a Magyarországon
élő nemzetiségek jogainak védelmét ellátó helyettesei figyelemmel kísérik a jövő nemzedékek
érdekeinek, valamint a Magyarországon élő nemzetiségek jogainak érvényesülését.
A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ban
A fejezet 1. címe az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, mely fenti feladatok ellátását
biztosítja. Az engedélyezett létszám 149 fő. A fejezet 2. cím 2. alcíme a Fejezeti kezelésű
előirányzat, Fejezeti tartalék.
Megnevezés

Kiadás

1. cím Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala
2 cím 2. alcím Fejezeti tartalék
Fejezet összesen:

Bevétel

1.215,4
22,8
1.238,2

Millió forintban, egy tizedessel
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
1.215,4
149
22,8
1.238,2

149

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a 2011. évi CXI. törvényben foglaltak szerint nem
folytathat bevételszerző tevékenységet, bevételei esetiek, jellegük miatt nem képezhetik a
költségvetési feladatok tartós és kiszámítható finanszírozását, ezért 2014-re saját bevételt nem
tervezett. A fejezetnek központi beruházása nincs.
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése:
1 cím Alapvető Jogok Biztosának
Hivatala
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeti tartalék képzésére
Többletek:
2014. évi törvényi új feladatokra
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1.138,2

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
1.138,2
139

-22,8

-22,8

100,0
1.215,4

100,0
1.215,4
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10
149
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V. Állami Számvevőszék

350

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés legfőbb pénzügyi, gazdasági ellenőrző
szerve. Feladatát az Országgyűlésnek alárendelve látja el. Jogállását és hatáskörét az
Alaptörvény és az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény határozza
meg. A törvény értelmében az Állami Számvevőszék a költségvetésére vonatkozó javaslatát és a költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját maga állítja össze, és
azt a Kormány változtatás nélkül terjeszti be a központi költségvetésről, illetve az annak végrehajtásáról szóló törvényjavaslat részeként az Országgyűlésnek. Az Állami
Számvevőszék költségvetését úgy kell megállapítani, hogy ne legyen kevesebb az előző évi központi költségvetésben megállapított összegnél.
Az Országgyűlés az új számvevőszéki törvény megalkotásával megteremtette a törvényi kereteket ahhoz, hogy munkájával az ÁSZ valódi hatást gyakorolhasson a közpénzügyek területén. Az ÁSZ minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyez a számvevők munkájának gyakorlati hasznosulására. Minden rendelkezésére álló eszközzel törekszik arra, hogy munkája révén ténylegesen javuljon a közpénzfelhasználás minősége azáltal, hogy megállapításait konkrét és érdemi tettek követik. Ennek érdekében
szorosabb együttműködés épült ki az Országgyűléssel, illetve azokkal a szervezetekkel, amelyek érvényt szerezhetnek ellenőrzési megállapításoknak.
Az Állami Számvevőszék stratégiájában megfogalmazott küldetése, hogy szilárd
szakmai alapon álló, értékteremtő ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, a közpénz és a közvagyon hatékony és célszerű felhasználását, valamint segítse a „jó kormányzást”. Ennek eléréséhez kiemelten fontos az ellenőrzési tevékenység
folyamatos fejlesztése, mely igazodik az új kihívásokhoz, a jogszabályi változásokhoz,
a Számvevőszékkel szembeni elvárásokhoz és a nemzetközi szakmai szervezetek fejlődő módszertanához és stratégiai célkitűzéseihez. Stratégiai céljainak megvalósítását
funkcionális stratégiák, valamint a különböző időtávú feladatok összehangolását és
felelőseit kijelölő végrehajtási tervekkel segíti.
Fő feladata, hogy célirányosan végzett ellenőrzéseivel és tanácsaival támogassa az Országgyűlést törvényhozó tevékenységében, javaslataival segítse a közpénzek és a közvagyon szabályos, gazdaságos, hatékony és eredményes használatát.
Az ÁSZ a részére feladatokat előíró törvények szerint ellenőrzi az államháztartás gazdálkodását, ennek keretében a központi költségvetési javaslat (pótköltségvetési javaslat) megalapozottságát, a bevételi előirányzatok teljesíthetőségét, az állami kötelezettségvállalással járó beruházási előirányzatok felhasználásának törvényességét és célszerűségét.
Az államháztartás gazdálkodásának ellenőrzése keretében ellenőrzi a központi költségvetés szerkezeti rendjébe tartozó fejezetek működését, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és az elkülönített állami pénzalapoknak a felhasználását, valamint a
helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok, továbbá ezek társulásai gazdálkodását. Az önkormányzatok ellenőrzése során azok pénzügyi-gazdasági helyzetét
értékeli, kockázatait feltárja.
Az államháztartásból származó források felhasználásának keretében ellenőrzi a központi költségvetésből gazdálkodó szervezeteket (intézményeket), valamint az állam-
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háztartásból nyújtott támogatás vagy az államháztartásból meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását a helyi önkormányzatoknál, az országos és helyi
kisebbségi önkormányzatoknál, a közalapítványoknál (ide értve a közalapítvány által
alapított gazdasági társaságot is), a köztestületeknél, a közhasznú szervezeteknél, a
gazdálkodó szervezeteknél, a társadalmi szervezeteknél, az alapítványoknál és az
egyéb kedvezményezett szervezeteknél. Amennyiben a kedvezményezett szervezet az
államháztartásból támogatásban – ide nem értve a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése alapján történő átutalását – vagy ingyenes vagyonjuttatásban részesül, gazdálkodási tevékenységének egésze ellenőrizhető.
A nemzeti vagyon kezelésének ellenőrzése keretében új megközelítés alapján:
– ellenőrzi az államháztartás körébe tartozó vagyon kezelését – melynek előfeltétele a megbízható, hiteles vagyonnyilvántartás megléte –, a vagyonnal való gazdálkodást, az állami tulajdonban (résztulajdonban) vagy többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdálkodó szervezetek vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenységét, az államháztartás körébe tartozó vagyon elidegenítésére, illetve megterhelésére vonatkozó szabályok betartását,
– ellenőrizheti az állami vagy önkormányzati tulajdonban (többségi résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyongazdálkodását.
Ellenőrzései során értékeli az államháztartás számviteli rendjének betartását, az államháztartás belső kontrollrendszerének működését.
Ellenőrzi a központi költségvetés végrehajtásáról készített zárszámadást, ami kiterjed
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének végrehajtásáról készített zárszámadásra és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak a pénzügyi beszámolójára,
valamint az elkülönített állami pénzalapok költségvetésének végrehajtásról készített
zárszámadásra.
Ellenőrzi az állami adóhatóság és a helyi önkormányzatok adóztatási és egyéb bevételszerző tevékenységét, valamint a vámhatóság tevékenységét.
Ellenőrzi a Magyar Nemzeti Bank gazdálkodását és a Magyar Nemzeti Bankról szóló
törvényben foglaltak alapján folytatott, az alapvető feladatok körébe nem tartozó tevékenységét. E körben az Állami Számvevőszék azt ellenőrzi, hogy a Magyar Nemzeti
Bank a jogszabályoknak, az alapszabályának és a közgyűlése határozatának megfelelően működik-e.
A törvény rendelkezéseinek megfelelően törvényességi szempontok szerint ellenőrzi
– a pártok gazdálkodását,
– a pártok országgyűlési képviselőcsoportjai számára az Országgyűlés által folyósított hozzájárulás felhasználását,
– az egyházak részére, továbbá az általuk fenntartott, illetve működtetett intézmények és szervezetek részére az államháztartásból juttatott normatív és meghatározott célra biztosított támogatás felhasználását,
– a nemzetbiztonsági szolgálatok speciális működési költségkereteinek felhasználására vonatkozó adatait.
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Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek gyakoriságát törvény, törvényi szabályozás
hiányában az Állami Számvevőszék elnöke határozza meg.
Az ellenőrzési témákkal és területekkel kapcsolatos folyamatos kockázatértékelés biztosítja, hogy a törvényi kötelezettségből adódó feladatok mellett az ellenőrzések a fokozott pénzügyi, működési és nemzetgazdasági kockázatot jelentő területekre irányuljanak. Az ellenőrzési tervek összeállításánál és az ellenőrzések ütemezésénél az előzőeken túl fő szempont a jelentések országgyűlési és társadalmi hasznosításának igénye.
Az Állami Számvevőszék tevékenységét az elnök által jóváhagyott terv alapján végzi.
Az ellenőrzési tervről és annak módosításáról az elnök tájékoztatja az Országgyűlést.
A NATO, az Európai Unió, illetve olyan nemzetközi szervezet felkérésére, amelynek
Magyarország tagja, továbbá az Országgyűlés vagy a Kormány által vállalt nemzetközi szerződésből eredő kötelezettség teljesítésére – díjazás ellenében is – ellenőrzést
folytathat, ügykörébe tartozó szakértői tevékenységet végezhet belföldön és külföldön.
Az Állami Számvevőszék ellenőrzési tervének teljesítését e bekezdésben meghatározott tevékenysége nem veszélyeztetheti.
Szerepet vállal a korrupció és csalás elleni küzdelemben. Közreműködik a korrupciós
kockázatok és a korrupció elleni fellépés hatékony és eredményes eszközeinek beazonosításában, alkalmazásában, továbbá használatuk elterjesztésében, az integritás alapú
közigazgatási kultúra kialakításában.
Az Állami Számvevőszék elnöke 2011 januárja óta tagja a Költségvetési Tanácsnak,
az ebből adódó feladatok ellátása, a döntéshozatalt támogató elemzések készítése az
ÁSZ szakmai apparátusának (költségvetéssel foglalkozó munkatársainak) aktív közreműködésével történik.
A 2014. évben többletfeladatot jelentenek a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény, valamint az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló 2013. évi LXXXVII. törvény számvevőszéki ellenőrzést, feladatot meghatározó rendelkezései. Az Állami Számvevőszékről szóló 2011.
évi LXVI. törvény 2.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint a törvényben rögzítetteken
túl további feladatot törvény csak úgy állapíthat meg, hogy a feladatellátáshoz szükséges pénzügyi fedezetet egyidejűleg biztosítja.
Többlet feladatként jelentkezhet továbbá az EU irányelvekben előírtak szerinti törvényi szabályozás alapján az önkormányzati alrendszer pénzügyi-gazdasági ellenőrzési
feladatainak ellátása, mely várhatóan többletforrást igényel.
A különböző törvényi előírásoknak megfelelően folyamatosan bővülő feladatok, a
stratégiai célok megvalósítása, az ellenőrzési feladatok mind magasabb színvonalú
ellátása, valamint az ellenőrzési tapasztalatok hasznosulása érdekében szükséges az
ellenőrzési tevékenység folyamatos szakmai, módszertani fejlesztése, a javaslatok
megvalósításának nyomon követése.
Az ellenőrzési és a kapcsolódó feladatok ellátásának színvonala, az új követelményeknek való megfelelés egyik legfontosabb biztosítéka a belső továbbképzési rendszer
célorientált működtetése, korszerűsítése és fejlesztése.
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Az ÁSZ folyamatosan törekszik arra, hogy nemzetközi kapcsolatai a szakmai felkészültséget, az ellenőrzési tevékenység mind magasabb színvonalát segítsék elő. Ennek
érdekében figyelemmel kíséri az ellenőrzés nemzetközi szervezeteiben folyó szakmai
tevékenység tartalmi, módszertani változásait, és részt vesz a szakmai műhelyek munkájában. Közreműködik a stratégiailag kiemelt nemzetközi együttműködésekben. A
nemzetközi téren szerzett ellenőrzés-szakmai tapasztalatok, értékek, jó gyakorlatok,
adaptációk beépülnek a számvevőszéki ellenőrzési gyakorlatba, megvalósítva ez által a
nyitott, mások tapasztalataira is építő, tanulni képes szervezet működését.
Az ÁSZ tevékenységével támogatja a hazai államháztartás pénzügyi ellenőrzési rendszerének továbbfejlesztését a számvevőszéki szakmai anyagok, tanulmányok hozzáférhetővé tételével és a különböző szakmai szervezetek, programok munkájában való
közreműködésével. A felsőfokú oktatási intézményekkel kötött megállapodások alapján együttműködik a szakmai képzésben, a módszertani és a kutatási tevékenységben.
Az Állami Számvevőszék által kiadott és szerkesztett tudományos folyóirat, a Pénzügyi Szemle megújult, bővülő tartalommal, állandó rovatrenddel, egy kötetben magyar
és angol nyelven negyedévente jelenik meg. A felelős, hasznos, eredményes és hatékony közpénzgazdálkodás elősegítése, valamint a pénzügyi kultúra széles körben történő emelése érdekében szerkeszti és kiadja a Pénzügyi Szemle online magazint.
A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások
millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Állami Számvevőszék

Kiadás

Bevétel

Támogatás

8.089,7

20,0

8.069,7

Engedélyezett
létszám (fő)
598

1. Cím: Állami Számvevőszék
A címhez az Állami Számvevőszék Gazdálkodó Szervezete, mint önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv tartozik.
Az intézményi feladatok megegyeznek a fejezeti összefoglalóban leírtakkal.
millió forintban, egy tizedessel

1. Cím Állami Számvevőszék
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Többletek
ÁSZ törvényből adódó 2012. évi illetményalap változás szintre hozása
ÁSZ törvényből adódó illetményalap 2014.
évre tervezett változása (9 hónapra))
2014. évi választással összefüggő feladatok
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
7.680,8

Bevétel
20,0

Támogatás
7.660,8

76,9

76,9

149,0
183,0
8.089,7

149,0
183,0
8.069,7
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20,0

Engedélyezett
létszám (fő)
598

598
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VI. Bíróságok
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Magyarország Alaptörvényének 25. cikk (1) bekezdése értelmében a bíróságok alapfeladata
az igazságszolgáltatás. A legfőbb bírósági szerv a Kúria. A (2) bekezdés szerint a bíróság dönt
büntetőügyben, magánjogi jogvitában, törvényben meghatározott egyéb ügyben; a
közigazgatási határozatok törvényességéről; az önkormányzati rendelet más jogszabályba
ütközéséről és megsemmisítéséről; valamint a helyi önkormányzat törvényen alapuló
jogalkotási kötelezettsége elmulasztásának megállapításáról.
A Kúria a (2) bekezdésben meghatározottak mellett biztosítja a bíróságok jogalkalmazásának
egységét, a bíróságokra kötelező jogegységi határozatot hoz.
A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló (a továbbiakban: Bszi.) 2011. évi CLXI.
törvény 65. §-a alapján az Országos Bírósági Hivatal (a továbbiakban: OBH) elnöke a bírói
függetlenség alkotmányos elvének megtartásával ellátja a bíróságok igazgatásának központi
feladatait, valamint a költségvetési törvény bíróságok fejezete tekintetében a fejezet irányító
hatásköreit, és felügyeletet gyakorol az ítélőtáblák és törvényszékek elnökeinek igazgatási
tevékenysége felett.
Az OBH elnöke gazdálkodási jogköréből adódóan a Bszi. 76. § (3) bekezdés a) pontja alapján
összeállítja – az Országos Bírói Tanács, továbbá a Kúria tekintetében a Kúria elnöke
véleményének kikérésével és ismertetésével – a bíróságok költségvetésére vonatkozó
javaslatát, amelyet a Kormány a központi költségvetésről szóló törvényjavaslat részeként
változtatás nélkül terjeszt az Országgyűlés elé.
A b) pont szerint meghívottként részt vesz a Kormány, továbbá az Országgyűlés
költségvetéssel foglalkozó bizottságának ülésén a központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat és az annak végrehajtására vonatkozó törvényjavaslat bíróságokra vonatkozó
költségvetési fejezetének megtárgyalásakor.
A c) pont alapján az OBH elnöke ellátja a fejezetet irányító szerv vezetőjének feladatait a
központi költségvetésről szóló törvény bíróságok fejezete tekintetében, továbbá a d) pont
felhatalmazza a bírósági fejezet gazdálkodásával kapcsolatos feladatok gyakorlásával.
A felsorolt alkotmányos feladatok megfelelő ellátása, a bíróságok időszerű, ugyanakkor
szakszerű működése a jogállamiság szempontjából alapvető fontosságú. A modern kor
követelményeinek megfelelő, európai színvonalú, átlátható igazságszolgáltatás ekként
nemcsak a bírák és a bíróságokon dolgozó igazságügyi alkalmazottak, hanem az egész
társadalom érdeke. „Valljuk, hogy a polgárnak és az államnak közös célja a jó élet, a
biztonság, a rend, az igazság, a szabadság kiteljesítése.” – áll Magyarország Alaptörvényének
Nemzeti Hitvallásában. E közös cél elérésének fontos eszközei a jól működő bíróságok.
A fejezet 2014. évi benyújtott költségvetése tartalmazza a bíróságok működési színvonalának
javítására irányuló célkitűzések anyagi fedezetét, az ítélkezési munka hatékonyságának
megerősítéséhez és fokozásához, egyebek mellett – a kiemelt jelentőségű ügyekre és perekre
vonatkozó speciális eljárási szabályokra, továbbá a sarkalatos törvények és a szinte
valamennyi jogágat érintő jogszabály változásokból eredő többletfeladatok ellátására is
figyelemmel – az eljárási határidők megtartásához szükséges tárgyi feltételeket.
A célok megvalósításához a rendelkezésre álló erőforrások 2014. évben:
millió Ft-ban, egy tizedessel
Megnevezés
Bíróságok
Kúria
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Összesen:

Támogatás
74.566,3
2.596,1
9.390,0
86.552,4
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Bevétel
2.066,0
192,0
2.258,0

Kiadás
76.632,3
2.788,1
9.390,0
88.810,4

Engedélyezett
létszám (fő)
11.013
329
11.342

1. cím Bíróságok
A Bíróságok címhez 26 önállóan gazdálkodó költségvetési szerv tartozik, öt ítélőtábla, 20
Törvényszék, valamint az Országos Bírósági Hivatal (OBH).
Engedélyezett
létszám (fő)
192
71
55
48
61
2.838
389
522
328
704
441
331
361
510
283
326
295
232
940
360
469
228
219
328
266
216
11.013

Intézmény megnevezése
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Fővárosi Ítélőtábla
Debreceni Ítélőtábla
Győri Ítélőtábla
Pécsi Ítélőtábla
Szegedi Ítélőtábla
Fővárosi Törvényszék
Pécsi Törvényszék
Kecskeméti Törvényszék
Gyulai Törvényszék
Miskolci Törvényszék
Szegedi Törvényszék
Székesfehérvári Törvényszék
Győri Törvényszék
Debreceni Törvényszék
Egri Törvényszék
Szolnoki Törvényszék
Tatabányai Törvényszék
Balassagyarmati Törvényszék
Budapest Környéki Törvényszék
Kaposvári Törvényszék
Nyíregyházi Törvényszék
Szekszárdi Törvényszék
Szombathelyi Törvényszék
Veszprémi Törvényszék
Zalaegerszegi Törvényszék
Országos Bírósági Hivatal
Összesen:

Az intézmények előirányzata az alábbiak szerinti:
millió Ft-ban, egy tizedessel
Bíróságok cím
2013. évi eredeti előirányzat
Pécsi Törvényszék álláshely
átalakítása
Az előzetes letartoztatásban lévők
büntetőeljárásai ésszerű időn belül
történő befejezésének kiadásai
Kúria részére előirányzat átadás az
1. címről
2014. évi javasolt előirányzat

Támogatás
74.018,3

Bevétel
2.086,0

Kiadás
76.104,3

Engedélyezett
létszám (fő)
10.904
+1

618,1

618,1

+ 109

- 70,1

- 20,0

- 90,1

-1

74.566,3

2.066,0

76.632,3

11.013
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A személyi juttatások előirányzata 49.704,3 millió forint, amely az előző évhez képest az
előzetes letartoztatásban lévők büntetőeljárásai ésszerű időn belül történő befejezetésének
kiadásaihoz biztosított többlettel (569,0 millió forint) emelkedett, illetve fejezeten belüli
átcsoportosítás következtében csökkent.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 12.323,3
millió forint. Az előirányzat tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő kötelezettségek
összegét.
A működési kiadásokon (75.776,8 millió forint) belül átlagosan 81,8 %-ot képvisel a személyi
juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege (62.027,6
millió forint), így különösen fontos, hogy e két kiemelt előirányzaton a források a központi
költségvetésből rendelkezésre álljanak, mivel más kiemelt előirányzatból nem pótolhatóak.
A dologi kiadások előirányzata 13.749,2 millió forint, amely tartalmazza az előzetes
letartoztatásban lévők büntetőeljárásai ésszerű időn belül történő befejezetésének kiadásaihoz
biztosított (49,1 millió) többletet.
A 2014. évre tervezett előirányzat biztosítja a 2013. évben az intézmények részére átadott
dologi kiadások alulfinanszírozottságát támogató összeget.
Az intézményi beruházások előirányzata 355,5 millió forint. Az előirányzatból épületberuházások, rekonstrukciók, pályázathoz kapcsolódó önrész, továbbá eszközbeszerzések
(fénymásolók, faxok) valósulnak meg.
A felújítási előirányzat összege 500,0 millió forint. A tervezett összeg a bíróságok
épületeiben bekövetkező károsodás azonnali veszélyelhárítását szolgálja. Az előző évi összeg
450,0 millió forinttal megemelésre került, így tervezhetőbbé válik a bírósági intézmények
felújításai.
A bevételi előirányzat 2.066,0 millió forint, amelyet az igazgatási szolgáltatási díj bevételek
és a saját bevételek képeznek. A bírságbevételek tervezet összege 3.756,8 millió forint, mely
központosított bevétel.
2. cím Kúria
millió Ft-ban, egy tizedessel
Kúria
2013. évi eredeti előirányzat
Kúria részére előirányzat átvétel
az 1. címről
2014. évi javasolt előirányzat

2.526,0

172,0

2.698,0

Engedélyezett
létszám (fő)
328

70,1

20,0

90,1

1

2.596,1

192,0

2.788,1

329

Támogatás

Bevétel

Kiadás

A személyi juttatások előirányzata 1.996,4 millió forint, amely az előző évhez képest a
címek közötti előirányzat átadás (7,9 millió forint) következtében növekedett.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 499,5 millió
forint. Az előirányzat tartalmazza a személyi juttatások után fizetendő kötelezettségek
összegét.
A működési kiadásokon (2.785,6 millió forint) belül átlagosan 89,6 %-ot képvisel a személyi
juttatás és a munkaadókat terhelő járulékok összege (2.495,9 millió forint).
A dologi kiadások előirányzata 289,7 millió forint, amely a címek közötti átcsoportosítás és
a saját bevételek emelése miatt változott az előző évhez képest 80,0 millió forinttal.
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Az intézményi beruházási előirányzat 2,5 millió forint, amelyből a legszükségesebb
eszközbeszerzések (fénymásolók, faxok) valósulnak meg.
Az intézményi működési bevétel 192,0 millió forint, szolgáltatások és továbbszámlázott
szolgáltatások ellenértéke.
3. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
millió Ft-ban, egy tizedessel
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2013. évi eredeti előirányzat
Debreceni Járásbíróság
Ceglédi Járásbíróság
2014. évi javasolt előirányzat

Támogatás
7.464,9
1.575,1
350,0
9.390,0

Bevétel

Kiadás

Engedélyezett
létszám (fő)

7.464,9
1.575,1
350,0
9.390,0

A Budapest Környéki Törvényszék beruházásának megvalósításához rendelkezésre áll
2012. évről (999,9 millió forint) és 2013. évről (4.469,1 millió forint) 5.469,0 millió forint
összegű előirányzat, melyhez 2014. évben további 4.469,1 millió forint került megtervezésre.
A bíróság elhelyezésnek teljes költségigénye bruttó 15.650,0 millió forint.
Az Igazságszolgáltatás beruházásainak előirányzata 3.390,0 millió forint, amely
tartalmazza kiemelt ingatlan beruházásként a Debreceni Járásbíróság és a Ceglédi
Járásbíróság részére biztosított összegét és a 2014. évben tervezett beruházások kiadásait.
Fejezeti tartalék képzése a költségvetési törvény előírásainak megfelelően 1.530,9 millió
forint összegben történt meg.
Az uniós források felhasználásának szerepe az igazságszolgáltatásban
Az európai uniós források felhasználásával a fejezet alapvető célja az igazságszolgáltatási
folyamatok megújítása, az intézményi folyamatok összhangjának megteremtése, az
informatikai lehetőségek kihasználásával a szolgáltatási színvonal és a hatékonyság javítása,
továbbá a bírák és igazságügyi alkalmazottak továbbképzésének a biztosítása.
A „Civil szervezetek bejegyzésének és nyilvántartásának, valamint a csőd– és felszámolási
eljárások modernizációja” megnevezésű, kiemelt projekt, valamint „Az ügyfélkapcsolatok
elektronizálása egyes bírósági eljárásokban” című pályázatokhoz kapcsolódó fejlesztési,
fenntartási, üzemeltetési költségekre közel 165,0 millió forintot kell biztosítani.
A Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében „A bíróságok ellátása a biztonságot
növelő berendezésekkel és informatikai alkalmazásokkal” című projekt fő célja a bírósági
intézmények napi szintű működése során jelentkező fizikai és az ügyviteli biztonságot érintő
kockázatok minimalizálása. Az elnyert projekt támogatási összege 1.197,3 millió forint.
A projekt két nagyobb, egymással párhuzamos alprojektből áll: az Informatikai alprojektben
az elektronikusan vezetett állami nyilvántartások elérésének biztosítása, a Műszaki
alprojektben a bírósági épületek biztonsági berendezésekkel történő
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VIII. Ügyészség
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I. A célok meghatározása, felsorolása
Az ügyészség feladatait és hatáskörét az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény
(Ütv.) szabályozza; az ügyészség és a legfőbb ügyész új hatáskörei figyelembevételével a
költségvetési előirányzatok összeállításánál a költséghatékony intézményi működés
feltételeinek biztosítása, a meglévő kapacitások maximális kihasználása a cél, továbbra is
fenntartva azt a kívánalmat, hogy az ügyészségre háruló feladatellátás minősége ne sérüljön.
1. Az ügyészség büntetőjogi tevékenysége
Az ügyészi szervezet előtt álló, leglényegesebb – a büntetőjogi szakágat érintő –
változás az új Büntető Törvénykönyv (Btk.) 2013. július 1-jén történt hatályba lépése, és az
ebből adódó – a 2014. évre is kiható – feladatok. A jövő évi célkitűzések középpontjában – az
elmúlt évekhez hasonlóan – a jogalkalmazói munka színvonalának további emelése és az
időszerűségi mutatók javítása áll. Legfontosabb a gyakran változó jogszabályi környezethez
való alkalmazkodás, amely különösen a kiemelt bűnügyek feldolgozása esetén jelent gondot,
tekintettel a büntető jogszabályok alkalmazásához kapcsolódó háttérjogszabályok viszonylag
nagy gyakorisággal történő változásaira. Nem hagyható figyelmen kívül az ún. kiemelt
jelentőségű ügyekkel kapcsolatos módosító rendelkezés hatása sem, mivel ezekben az
ügyekben az eljárást soron kívül kell lefolytatni.
A büntetőbírósági ügyészi tevékenységben az Alkotmánybíróság határozata nyomán
megvalósuló kötelező tárgyalási részvétel, illetve a ténybeli és jogi megítélését tekintve
számos jelentős és igen komoly szakmai kihívást jelentő büntetőügyben az ügyészi
vádképviselet ellátása súlyos kihívást jelent az ügyészség számára, amelynek csak pontos
munkaszervezéssel, esetenként a közérdekvédelmi szakági ügyészek bevonásával tud
megfelelni. A tárgyalási munkateher csökkenése a jövőben sem várható, hiszen a bíróságok
éppen az időszerűség hatékony biztosítása érdekében rendkívül magas létszámfeltöltéssel
erősítették munkafeltételeiket.
A büntetés-végrehajtási törvényességi felügyeleti és jogvédelmi ügyészi tevékenység
szakterületén – az ügyészi felügyelet és kötelező részvétel miatt – a kitoloncolás légi úton
történő végrehajtása igényel költségvetési többletforrásokat.
2. Az ügyészség közigazgatási jogi és magánjogi tevékenysége
Az Ütv. szakított az ügyészi törvényességi felügyelet hagyományos fogalmával; az
ügyész elsősorban az igazságszolgáltatás közreműködőjeként – törvényben biztosított
perindítási, fellépési jogával élve – gyakorolja a közérdekvédelmi hatáskörét. A változás
következményeként, ha az ügyészi törvényességi ellenőrzés hatálya alá tartozó szerv, személy
nem ért egyet az ügyész jogsértéssel kapcsolatos álláspontjával, úgy az ügyész bírósághoz
fordulhat. Ezért a perbeli részvétel növekedése költségvetési többletkiadást eredményez.
2013. június 30-ával bezárólag kártérítési, illetve személyhez fűződő jog megsértése
miatt 253 kereset volt folyamatban a Legfőbb Ügyészséggel szemben, további 10 előzetes
igénybejelentés érkezett. A kereseti követelés, illetve előzetes igénybejelentés összege
56.793.153.503.-Ft. A jelzett időpontig a bíróságok 45 ügyet zártak le jogerősen,
29.568.300.000.-Ft kereseti követelés sorsáról döntöttek. Az eddig az időpontig
marasztalással zárult négy ügyben – amelyből kettő még nem jogerős – összesen 1.103.910.Ft összeg megfizetésére kötelezték a Legfőbb Ügyészséget. Ügyészségi jogkörben okozott
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kártérítés miatt jelenleg 37 olyan ügy van folyamatban, ahol a kereseti követelések összege az
50 millió forintot meghaladja.
A 2014. március 15-én hatályba lépő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) szerint nem csak az ügyészségi jogkörben okozott kár esetén kell az igényt a
Legfőbb Ügyészséggel szemben érvényesíteni, hanem amennyiben az ügyészségi jogkörben
eljáró személy sért személyiségi jogot, úgy a törvénybe foglalt szankciókat ugyancsak a
Legfőbb Ügyészséggel szemben kell érvényesíteni. A törvénynek ezen rendelkezései a
marasztalási összeg emelkedéséhez vezethetnek.
3. Az ügyészségi informatika fejlesztése, nemzetközi tevékenység
Az ügyészség az EKOP pályázat keretében, európai uniós támogatás segítségével
megvalósította a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelő, modulszerűen felépülő, integrált
elektronikus irat- és dokumentumkezelő (EIR) rendszert. A rendszernek az ügyészségeken
történő bevezetéséhez, üzemeltetési, működési problémáinak kezeléséhez, valamint a rendszer
folyamatos működésének, továbbfejlesztési, aktualizálási igényeinek biztosításához az
informatikai ügyészségi alkalmazottak létszámának bővítése szükséges.
Folyamatban van az Államreform Operatív Program keretében finanszírozott, „A
Legfőbb Ügyészség intézményi stratégiájának elkészítése” című projekt. A középtávú
ügyészségi fejlesztéseket megalapozó stratégiai tervdokumentum több olyan projektjavaslatot
is tartalmaz, amelyek megvalósítása 2014-ben várható.
Nemzetközi kapcsolatainkban 2014-ben a szokásos számú vezetői és szakértői
delegáció küldésére és fogadására számítunk, míg az egyéni utazások nagyságrendje a
korábbi évek átlaga szerint alakul. E körben továbbra is azt az elvet követjük, hogy ügyész
önköltséges külföldi rendezvényen csak kiemelt szakmai érdek alapján vehet részt. Az
Ügyészek Nemzetközi Egyesülete (IAP) és az Európai Igazságügyi Képzési Hálózat (EJTN)
mellett tagdíj-befizetési kötelezettséggel járó tagságot más nemzetközi vagy európai
szervezetben, illetve hálózatban nem tervezünk.
4. Az ügyészi szervezet személyi állománya, képzés, továbbképzés
Az ügyészi szervezet az összes – büntetőügyben történő – tárgyaláson való ügyészi részvétel,
valamint a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény módosítása és a korrupció elleni
küzdelem miatt keletkezett újabb feladatok ellátása végett – létszámfejlesztés keretében – új
ügyészi álláshelyeket kapott.
Az ügyek jelentős száma, valamint ezen belül a bűncselekmények bonyolultabbá
válásából adódó többletmunka azonban az ügyészeket jelentősen leterheli, illetve
ügyintézésüket az is nehezíti, hogy a nem ügyészi, illetve részben ügyészi feladatokat ellátó
kisegítő személyzet a szükséges létszámban nem áll rendelkezésre, ezért a munkakörükbe
nem tartozó feladatokat is el kell látniuk. Jelenleg 100 ügyészi és alügyészi álláshelyre 78
írnoki, illetve tisztviselői állás jut (ez a létszám tartalmazza pl. az informatikai és pénzügyi
területen dolgozó alkalmazottakat is).
A büntetőjogi szakág munkájában – az ügyészi feladatoknak a közelmúltban történt
jogszabályi változások hatásaként történő folyamatos bővülésére is figyelemmel – az
időszerűség követelményének biztosítása feltétlenül szükségessé teszi a tisztviselői, írnoki
munkakörökben dolgozók létszámfejlesztését. A munkavégzés szempontjából az lenne
megfelelő, ha az arány legalább 1:2 lenne.
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Az ügyészi szervezet oktatási és továbbképzési tevékenységének tervezésénél az
ügyészi utánpótlás képzése (fogalmazóképzés, titkárképzés), valamint az ügyészi
továbbképzés – kiemelten az emberkereskedelem, a nemzetközi jogsegély, a gyermekbarát
igazságszolgáltatás, a gyűlölet-bűncselekmények témaköre és a kriminalisztikai képzés – áll a
középpontban.
Az egész jogrendszert érintő új Btk. 2013 évi és a Ptk. 2014. évi hatályba lépése miatt
nemcsak a közérdekvédelmi, hanem a büntetőjogi szakág ügyészségi alkalmazottai számára is
biztosítani kívánjuk az új joganyag alkalmazására való felkészülést.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Millió forintban
Megnevezés
Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Kiadás
36.939,0
804,9

Bevétel

Támogatás

88,0

Engedélyezett létszám
(fő)

36.851,0
804,9

4.771

A fejezet eredeti kiadási előirányzata az előző évihez képest 941,1 millió forinttal nőtt.
A kiadási előirányzat biztosítja a jogszabály-változásból, illetve feladat növekedésből adódó
alábbi kötelezettségek teljesítését is:
−

A büntetőeljárás időszerűségének javítása érdekében szükséges egyes törvények
módosításáról szóló 2013. évi CXII. törvény végrehajtásával kapcsolatos 2013. évi
többletkiadásokat, illetve azok szintrehozásának 2014. évi hatását

−

A 2008. december 16-i 2008/115/EK Európa parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikkének
(6) bekezdésében foglaltak végrehajtásával (a kitoloncolás légi úton történő
végrehajtása) kapcsolatos 2014. évi többletkiadásait

−

Ügyészi szervek új elhelyezésének forrásigényét és többletkiadásait.

A fejezet eredeti bevételi előirányzata nem változott, az előző évivel azonos összegben
tervezte a fejezet.
Központosított bevételként 9,0 millió forint bírságbevétel került megtervezésre.
III. A célok elérésének módja
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Az Ügyészség Magyarország központi költségvetésében önálló fejezetet alkot, mely
tartalmazza a törvényben meghatározott feladatainak ellátásához szükséges előirányzatokat.
Az Ügyészség fejezet irányításáért felelős, a fejezetet irányító szerv vezetője a legfőbb
ügyész.
A fejezethez egy költségvetési szerv a Legfőbb Ügyészség tartozik.
A költségvetési szerv területileg, feladatellátásban elkülönült, a gazdálkodás keretéül szolgáló
részelőirányzatokkal rendelkező kötelezettség-vállalási joggal felruházott, előirányzat-
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felhasználási keretszámlával és kincstári kártyafedezeti számlával rendelkező nem jogi
személyiségű alárendelt egységei: Legfőbb Ügyészség Gazdasági Hivatala, fellebbviteli
főügyészségek, fővárosi/megyei főügyészségek, Központi Nyomozó Főügyészség, Országos
Kriminológiai Intézet.
Az Ügyészség közfeladata az alkotmányban rögzített ügyészségi tevékenység. Illetékessége
Magyarország területére terjed ki.
Millió forintban
1. Cím Ügyészségek

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett létszám
(fő)

2013. évi törvényi módosított előirányzat
36.730,8

88,0

36.642,8

4.695

Változások jogcímenként
–
Fejezeten belüli átcsoportosítás 3.
cím Fejezeti tartalék képzése
–
Álláshely átalakítás belső
átcsoportosítással
Egyéb többletek
–
A büntetőeljárás időszerűségének
javítása érdekében szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2013. évi
CXII. törvény 2013. évi költségkihatása
–
A büntetőeljárás időszerűségének
javítása érdekében szükséges egyes
törvények módosításáról szóló 2013. évi
CXII. törvény 2014. évi szintrehozása
–
2008. december 16-i
2008/115/EK Európa parlamenti és
tanácsi irányelv 8. cikkének (6)
bekezdésében foglaltak végrehajtásának
(kitoloncolás légi úton történő
végrehajtása) működési többlete
–
Ügyészi szervek új
elhelyezésének forrásigénye és
többletkiadásai

2014. évi javasolt előirányzat

-732,9

-732,9
6

158,7

158,7

317,4

317,4

15,0

15,0

450,0
36.939,0

88,0

450,0
36.851,0

70

4.771

III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
3.3. EU tagságból eredő feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az EU tagságból eredő feladatok jogcímen rendelkezésre álló előirányzat az Európai Unió
szakmai szervezeteként működő EUROJUST munkájában
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IX. Helyi Önkormányzatok Támogatásai
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Kondíciók
2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott
önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik.
A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott
feladatalapú forrásallokációtól. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az új támogatási
rendszerrel kapcsolatosan az év folyamán a települések vezetői, az érdekszövetségek és egyéb
fórumok folyamatos visszajelzéseket küldtek az érintett szaktárcák felé. Mint minden új
rendszer, így az önkormányzatok átalakult finanszírozási struktúrája is finomhangolásra,
kiigazításra szorult, ennek érdekében már 2013. év közben történtek lépések, melyek 2014.
évben beépülnek az alapfinanszírozásba.
A helyi önkormányzatok feladataihoz 2014-ben a központi költségvetés több mint 703
milliárd forintot biztosít, amely a 2013. évi támogatás 108,8 %-a.
A 2014. évi támogatások alakulását az alábbi táblázat mutatja be. A táblázat egyes sorainak
tartalma részletesen a továbbiakban kerülnek bemutatásra.
A helyi önkormányzatok 2014. évi állami támogatásai
millió Ft

Központi
költségvetési
források

Megnevezés

636 449,9

2013. évi előirányzat
Báziskorrekciók:
Pedagógus életpálya 60-%-os bevezetése 2013. szeptembertől és 3%
minimálbér emelés hatása
Vis maior támogatás XX. fejezetbe való átcsoportosítás
Szerkezetátalakítási tartalék növelése
A járási hivatalok által fizetendő szociális segélyekre 11 havi kiegészítés
átcsoportosítása a X. fejezetbe

6856,7
-300,0
3000,0
-487,1

645 519,5

2014. év bázis előirányzat

-2 351,2

Fejezeti átcsoportosítások összesen
ebből:

0,0

Általános

0,0
-2 242,3

Köznevelési és gyermekétkeztetési
Szociális és gyermekjóléti
Ápolási díj 1 havi összege visszakerül a X. fejezetbe

-1544,8

Időskorúak járadékának 1 havi összege visszakerül a X. fejezetbe

-165,5

Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása a XX. fejezetébe kerül

-293,0

Nemzetiségi önkormányzatok óvoda finanszírozása a XX. fejezetbe kerül

-239,0

Kulturális

-108,9
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A Bárka Színház támogatása a KIM fejezetbe kerül

-108,9

0,0

Egyéb támogatások

60 419,2

Többletek összesen:
ebből:
A települési önkormányzatra jutó pedagógus életpálya 60+10%-os
többletigénye +3% minimálbéremelés
Önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós fejlesztési
pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása
A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott zenekarok és
énekkarok működése támogatásának emelése
Fejezeti tartalék emelése az év közben jelentkező problémák kezelésére
E-útdíj fuvarozói kompenzációja miatti önkormányzati bevételkiesés
ellentételezése
Az adósságkonszolidációban részt nem vett települések fejlesztéseinek külön
támogatása

24 386,0

3 000,0
630,0
10 000,0
10 000,0
10 000,0

Kulturális támogatások bővítése

220,0

Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás emelése

300,0

A helyi önkormányzatok üdülőhelyi feladatai támogatásának emelése
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása

1 383,2
500,0

703 587,5

2014. évi előirányzat

Pedagógus életpálya 60 %-os bevezetése 2013. év szeptembertől, 60+10%-os emelése
2014. év szeptemberétől, valamint a 3%-os minimálbér emelés hatása
Az Országgyűlés a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításával
elfogadta a pedagógus életpálya előmeneteli rendszer 2013/2014. tanévtől történő bevezetését,
melynek hatálya kiterjed az önkormányzati fenntartású óvodákban foglalkoztatott
óvodapedagógusokra is. A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet értelmében az életpálya szerinti
béremelés a 2013/2014. tanítási évben 60% mértékű, mely az azt követő években 10-10%-kal
nő. Az óvodapedagógusok költségvetési törvény szerinti bértámogatását a fentiek szerinti
többlettel, valamint a 2014. évre prognosztizált 3%-os minimálbér emelés hatásával szükséges
emelni.
Vis maior támogatás XX. fejezetbe való átcsoportosítása
Az állami fenntartásban és működtetésben lévő köznevelési intézmények vis maior
eseményeinek támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX.
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló
1225/2013. (IV. 23.) Korm. határozat értelmében az állami fenntartásban és működtetésben
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lévő köznevelési intézmények vis maior eseményeinek támogatására 300 millió
átcsoportosításra került a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 5. Vis maior
előirányzatról a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetbe.
Szerkezetátalakítási tartalék növelése
A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló törvény 4. melléklet 2. pontja
szerinti szerkezetátalakítási tartalék felhasználásának irányairól szóló 1313/2013. (VI. 11.)
Korm. határozat rendelkezik a szerkezetátalakítási tartalék 3 000 millió forint összeggel
történő megemeléséről, amely a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből került
átcsoportosításra.
A járási hivatalok által fizetendő szociális segélyekre 11 havi kiegészítés átcsoportosítása
a X. fejezetbe
2013. január 1-jétől a jegyzői hatáskörből kikerültek és járási kormányhivatalokhoz kerültek
az egyes segélyek, így az ápolási díj és az időskorúak járadéka kifizetése. E feladatok
ellátásához a KIM-hez került 2013. évben a IX. fejezetben erre a célra biztosított támogatások
11 havi összege (18 325,9 millió forint). Mivel ugyanakkor az összeg átadása 2012. évi
előirányzati szinten történt, azt 2013. évben – az előző évi teljesítés alapján – korrigálni
kellett, így év közben további 487,1 millió forint átcsoportosítása történik meg. Az összeg
átadására bázisba épülve került sor, így 2014-ben is a X. fejezetben kell ezt tervezni.

Más fejezetekbe átkerülő forrásokról
1 havi ápolási díjra fordítandó támogatás és 1 havi időskorúak járadékára fordítandó
támogatás átcsoportosítása a X. fejezetbe
Ahogyan a fentiekben szerepel, 2013-ban a járási kormányhivataloknak átadott források 11
havi keretet tartalmaztak (hiszen a január elején fizetendő, december hónapra járó ellátásokat
még az önkormányzatoknak kellett állni). 2014. évben megtörténik a 12. havi összeg átadása
is, az ápolási díj (1 544,8 mFt) és az időskorúak járadéka (165,5 mFt) egy havi összegének X.
KIM fejezetbe történő átcsoportosítása alapjául a 2013. évre szóló költségvetési
átcsoportosítás arányos része szolgált.
Biztos Kezdet Gyerekházak támogatásának átcsoportosítása a XX. fejezetbe
A Biztos Kezdet Gyerekház, mint intézménytípus a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXI. törvénybe az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi
szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi
CXCII. törvénnyel került be. Ekkor kapott felhatalmazást a Kormány arra, hogy a Biztos
Kezdet Gyerekház támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának,
felhasználásának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályait megállapítsa.
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E felhatalmazás alapján módosult a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások
finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet, beépítve a
Gyerekházak finanszírozásához szükséges szabályokat. A forrás kezelője a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal, amely 2009. évtől folyamatosan végzi a központilag
finanszírozott szolgáltatások pályáztatását, szerződéskötését, a szolgáltatók finanszírozási és
szakmai tevékenységének ellenőrzését, fejlesztését. A finanszírozás módját az előterjesztő
minden szolgáltató esetében egyenlő összegű éves működési támogatással kívánja
megvalósítani, hasonlóan a krízisközpontok működéséhez.
Mivel ilyen típusú finanszírozás a IX. fejezetből nem történhet, így a 293 millió forintos
támogatási összeg a XX. fejezetbe kerül átcsoportosításra.
Nemzetiségi önkormányzatok óvoda finanszírozásának átcsoportosítása a XX. fejezetbe
A nemzetiségi önkormányzatok feladatainak támogatása már ez idáig is a XX. fejezetben
került kialakításra, a nemzetiségi önkormányzatok óvodái kivételével. A helyzet rendezése és
egységesítése érdekében a nemzetiségi önkormányzati óvodák támogatásának előirányzata a
IX. fejezetből átkerült a XX. fejezetbe, melynek összege 239 millió forint.
A Bárka Színház támogatásának átcsoportosítása a X. fejezetbe
2014-től a Bárka Színház önkormányzati fenntartásból állami fenntartásba kerül, így az eddig
a IX. Helyi önkormányzatok támogatása fejezetből finanszírozott színházi támogatás összege
a X. KIM fejezetébe kerül átcsoportosításra.

A IX. fejezetben maradó támogatások
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
Az önkormányzatok feladatainak nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati
feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen
helyi közügyek ellátását 2014-ben is, hasonlóan az előző évhez egy - az önkormányzatok
jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja.
Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a
legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati
feladatok támogatása.
A hivatali feladatok támogatása esetében változatlan, hogy a központi költségvetés
összességében 25.000 köztisztviselői létszámot finanszíroz településkategóriánként
differenciált mértékben. Az előző évhez képest a rendszerben kisebb kiigazítás történt.
Lényegi változás, hogy a törvényjavaslat alapján a hivatali támogatás folyósítása a közös
hivatal esetében a székhely számára történik.
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A településüzemeltetési feladatok tekintetében kisebb mértékű „finomhangolásra” került sor,
amely többnyire kezelni képes a helyi szinten jelentkező, alapvetően könyvelési
hiányosságokra visszavezethető problémákat. Az önkormányzatok település-üzemeltetési
feladatainak támogatása településkategóriánként, a 2012. évi éves önkormányzati
beszámolókban a vonatkozó szakfeladaton kimutatott nettó működési kiadás átlaga alapján
kerül meghatározásra.
Az egyéb kötelező feladatok támogatásban hangsúlyosabb szerepet kap az alacsonyabb
lakosságszámmal, gyenge jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok
támogatása. Ezen települések a 2013. évi 3 millió forintos alaptámogatás helyett 2014-ben
4 millió forintos alaptámogatásra számíthatnak ezen a jogcímen.
Ugyancsak a működési támogatások között található a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat, mely a 2013. évben lakossági települési folyékony
hulladék ártalmatlanítása néven szerepelt a központosított előirányzatok között. Azonban a
támogatás elosztásának alapelvei lehetővé teszik az általános támogatások közé sorolását.
A 2014. évben 4,9 milliárd forint szolgálja a megyei önkormányzatok feladataihoz
kapcsolódó működési kiadások támogatását, megyei önkormányzatok működésének
támogatása címen.

Beszámítás
Az önkormányzatok finanszírozási rendszerében mindig jelen volt egyfajta „kiegyenlítő”
rendszer. Ezt a funkciót tölti be a 2013. évtől a beszámítás rendszere, amely a helyi
önkormányzatok iparűzési adóalaphoz viszonyított elvárt bevételével csökkentette az
általános támogatásokat.
Ennek megfelelően a helyi önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatások
összegét a 2014. évben is csökkenti az elvárt iparűzési adóbevétel a beszámítás rendszerén
keresztül, ugyanakkor a 2013. évinél differenciáltabb módon. A 2013. év tapasztalatai alapján
az alacsony helyi adóbevételi potenciállal rendelkező településeket ilyen módon a csökkentés
egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli beszámítás az
önkormányzatokat, 15 000 forintos egy lakosra jutó adóerő-képesség esetén elérve az idei 0,5
százalékpontos beszámítási mértéket. Ugyancsak elismerésre kerül a közös hivatali
feladatellátást biztosító székhely önkormányzatok fokozott anyagi leterheltsége: a rájuk
irányadó beszámítási százalék 5 százalékponttal kerül mérséklésre.
Szintén változás a beszámítás rendszerében a 2013. évi szabályozáshoz képest, hogy az elvárt
bevétel miatti csökkentést a költségvetési törvényben rögzített sorrendben kell érvényesíteni a
vonatkozó támogatási jogcímek tekintetében, így elsődlegesen: Hozzájárulás a pénzbeli
szociális
ellátásokhoz,
majd
Egyéb
önkormányzati
feladatok
támogatása,
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása, és végül az Önkormányzati
hivatal működésének támogatása jogcímeken.
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Tartalékok
A fentiek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az önkormányzati
törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő tartalék
(önkormányzati fejezeti tartalék 38,6 milliárd forint előirányzattal) került a központi
költségvetésbe.
A megyei önkormányzatok 2014. évi váratlan működési kiadásai támogatására – működési
bevételeik figyelembevételével – 1,5 milliárd forint megyei önkormányzati tartalék szolgál.
A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása
igénybevételének feltételei nem módosulnak, előirányzata 100 millió forint marad.
Az ezen a címen felhasználható összeg a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi
önkormányzatok
adósságrendezésére
irányuló
hitelfelvételének
visszterhes
kamattámogatására, valamint a pénzügyi gondnok díjára igényelhető. Az adósságrendezési
eljárásban közreműködő pénzügyi gondnok díja legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 millió
forint lehet.

Köznevelés
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben kialakított és meghatározott
feladat-ellátási struktúra alapján a 2014. évben is az önkormányzatok kötelező feladata az
óvodai ellátás biztosítása. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés
úgy bocsátja az önkormányzatok rendelkezésére, hogy az itt dolgozó – a vonatkozó
jogszabályok feladatszervezési (csoport átlag létszám, foglalkozási időkeret, gyermekkel
töltendő kötött idő) előírásai szerint elismert – pedagógus és a nevelő munkát segítő létszám
bérét a kereseteket meghatározó törvényi szabályozás kötelező szintjén biztosítja, továbbá
hozzájárul az óvoda szakmai és üzemeltetési kiadásaihoz.
A bértámogatás tekintetében a költségvetés a jogszabályi előírások alkalmazásával biztosítja
az óvodapedagógusok illetményét, igazodva az Országgyűlés által elfogadott, a 2013. év
szeptemberétől bevezetésre került pedagógusi életpálya előmeneteli rendszer
többletköltségeihez, valamint figyelembe veszi az óvodapszichológusok alkalmazását előíró
jogszabálynak való megfelelés többletköltségeit is.
Az óvodaműködtetés költségeinek ellentételezésére szolgáló forrás a 2014. évben is az ellátott
gyermekek létszáma alapján illeti meg a fenntartó önkormányzatokat, kiegészítve azzal, hogy
e támogatás szolgál a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 171. §-a szerinti
képesség-kibontakoztató és az integrációs felkészítés nem bérjellegű költségeinek forrásául is.
A társulásban fenntartott óvodába járó gyermekek utaztatásához a 2013. évivel megegyező
eljárásrendben és összegben illeti meg támogatás a helyi önkormányzatokat.
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Továbbra is önkormányzati feladat a gyermekétkeztetés, amelynek támogatásánál ugyanakkor
– a 2013. évben a szerkezetátalakítási tartalékból biztosított kiegészítő támogatás elveire
építve – a valós kiadásokhoz és az igényekhez jobban igazodó finanszírozás fog érvényesülni.
Fontos módosulás, hogy a feladat támogatása a köznevelési ágazat helyett a jövőben a
szociális ágazatnál jelenik meg – igazodva ahhoz, hogy az ehhez kapcsolódó szabályozást és
felelősségeket a gyermekvédelmi törvény határozza meg.

Szociális és gyermekjóléti ellátás
A szociális és gyermekjóléti ellátások terén jelentős változás nem várható a 2013. évben
kialakított struktúrához képest. Az önkormányzatok szerepe továbbra is az alapellátások
területére fog koncentrálódni, az érintettek minél komplexebb „otthonközeli” ellátása
érdekében.
A szociális és gyermekjóléti feladataik ellátásához az önkormányzatok 2014-ben összesen
264,8 milliárd forint költségvetési támogatással számolhatnak. A 2013. évhez képest történt
növekedés legjelentősebb része – ahogyan az fentebb is szerepel – a gyermekétkeztetési
feladatok szociális ágazatba történő átvezetéséből fakad. Ezen túlmenően fontos
hangsúlyozni, hogy 2014. évben az ágazat alaptámogatásai közé épül be az a kiegészítő
forrás, amelyet 2013-ban a szerkezetátalakítási tartalékból a strukturális problémák kezelésére
kaptak az önkormányzatok. Az így jelentkező többlet alapvetően a bölcsődék finanszírozását
javítja.
Az egyes területek főbb jellemzői az alábbiakban összegezhetők.
Pénzbeli ellátások
A pénzbeli ellátások terén 2013-tól fontos változás volt, hogy egyes segélyek kikerültek a
jegyző hatásköréből, így – egyebek mellett – a normatív ápolási díjról és az időskorúak
járadékáról már a járási kormányhivatalok döntenek. Ezek 11 havi forrása már 2013-ban
kikerült a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetből, és átadásra kerül a KIM fejezet
részére. 2014-ben megtörténik a „maradék” egy havi támogatás (az ellátások 12. havi
fedezetének) átadása is.
A jegyzői hatáskörben maradó segélyeknél nem történnek változások, így a finanszírozás is a
2013. évi rendszernek megfelelően történik:
− az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése elnevezésű, 99,9 milliárd forintos
előirányzat a ténylegesen kifizetett segélyek után a költségvetésből visszaigényelhető
meghatározott támogatás-hányadot biztosítja;
− a hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 39,1 milliárd forintos előirányzata – a
települések szociális segélyezési kiadásai arányában elosztva – a fenti segélyek
kifizetésének „önrészéhez”, a közfoglalkoztatás keretében biztosítandó saját erőhöz,
valamint az önkormányzatok saját hatáskörű krízissegélyezéséhez járul hozzá.
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Szociális alapszolgáltatások és szakellátások
Az alapellátások ellátására 53,4 milliárd forintot biztosít a 2014. évi törvényjavaslat. Ezen
ellátások terén kisebb jelentőségű változások történnek a finanszírozásban.
Jövő évtől megszűnik a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatainak
támogatása azon kistelepüléseknél, amelyek működési engedély (szolgáltatói nyilvántartásba
történő bejegyzés) nélkül látták el e feladatokat. E változást – a szakmai indokokon túl – az is
alátámasztja, hogy mostanra minimálisra csökkent az engedéllyel nem rendelkező települések
száma, így a támogatás nagyságrendje elenyésző.
Új elemként jelenik meg ugyanakkor a kistelepülések szociális feladatainak támogatása
jogcím, amelyből a kellő helyi bevételi lehetőséggel nem rendelkező kistelepülések (2 000 fő
alatti települések) kapnak támogatást az alapvető szociális feladataik ellátásához. A támogatás
létrehozását a 2013. évi tapasztalatok indokolták, e települési kör feladatellátási problémáira
ad ily módon hathatós választ a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat.
További jelentős változás a gyermekek napközbeni ellátása terén a bölcsődei ellátás
támogatásának forrásbővítése. Az önkormányzati beszámolók adataiból látható, hogy e
szolgáltatásnál szükséges az állami támogatás kiadásokon belüli arányát emelni, így a 2014.
évi költségvetési törvényjavaslat e területen is pluszforrást biztosít.
A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban megtörtént: a megyei
önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat ebben az évben a
fogyatékos személyek, pszichiátriai- és szenvedélybetegek ellátását végző szakosított
szociális intézmények, valamint a gyermekvédelmi ellátások állami feladattá tételével
folytatódott, egységessé téve a központi irányítást ezen a területen.
Az önkormányzatok a szakellátások terén 2013. január 1-jétől már csak az idős és hajléktalan
személyek ellátását biztosítják; e feladatok támogatása – az idén kialakított rendszernek
megfelelően – bértámogatás és intézmény-üzemeltetési támogatás útján történik (20,9 milliárd
forintos támogatással). E támogatási struktúra keretében a központi költségvetés biztosítja a
településeknek a térítési díjból nem fedezett kiadásokat, ezáltal megvalósítva és kiteljesítve az
intézmények feladatalapú finanszírozását.
Nyári gyermekétkeztetés
A gyermekszegénység elleni program keretében 2014. évben 2,64 milliárd forint
központosított előirányzat biztosítja a rászoruló gyermekek nyári étkeztetésének
megszervezését. Az előirányzat 2013. évhez képest 10%-kal emelkedik, annak érdekében,
hogy a települési önkormányzatok a nyári időszakban minél több, rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermek számára tudjanak étkeztetést biztosítani.
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Egyéb ágazati feladatok
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 2014-ben az előző évben
bevezetett struktúrát és szabályozást követi. A kulturális feladatokra – azon belül a kulturális
javak védelmére, a muzeális intézményekre, a közművelődési és a nyilvános könyvtári
ellátásra – a 2013. évihez képest 240 millió forinttal magasabb, összességében 17,8 milliárd
forintos előirányzat fordítható. A támogatás önállóan és kötött felhasználásúan jelenik meg a
javaslatban. A többletforrás részben a megyei hatókörű városi múzeumok feladatellátását
segíti, részben a települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatait szolgálja, de
hozzájárul a megyei könyvtárak kistelepülési könyvtári szolgáltatásainak nyújtásához is.
Változást jelent a szabályozásban, hogy a települési muzeális intézményi feladatokhoz 2014ben támogatást nem csak az ezen szervezetet fenntartó önkormányzat igényelhet, hanem a
muzeális intézményt támogató település is.
A színházak támogatási rendszerét 2014-ben is az előadó-művészeti szervezetek
támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX törvény határozza
meg. A települési önkormányzatokat az általuk fenntartott illetve támogatott előadóművészeti szervezetek támogatására összesen 11,9 milliárd forint illeti meg. Ez 500 millió
forinttal magasabb az előző évi támogatásnál. A változás oka, kettős:
• egyrészt a Bárka Színház fenntartója megváltozik, így működtetésének, és művészeti
céljainak támogatása –108,9 millió forint – átcsoportosításra került a X. KIM
fejezetébe;
•

másrészt 2013 évben a nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok és énekkarok
működésük biztosításához egyszeri, 630 millió forint támogatásban részesültek a
Rendkívüli Kormányzati Intézkedések jogcím terhére. Mivel ezen szervezetek éves
működéséhez, a szakmai munka színvonalas ellátásához a többletforrásra szükség van,
így már a javaslatban beépítésre került a 2014. évi támogatások összegébe.

A települési önkormányzatok támogatásában lévő előadó-művészeti szervezetek minősítését
és ehhez kapcsolódóan a művészeti ösztönző és létesítménygazdálkodási célú működtetési
támogatás felosztását a szaktörvényben maghatározott szempontok szerint tartalmazza a
benyújtott javaslat.
A könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai
támogatása központosított előirányzat alapján a települési önkormányzatok – csak úgy, mint
eddig – a könyvtárak állománygyarapításához és a közművelődési infrastruktúra technikai,
műszaki fejlesztéséhez, valamint a muzeális intézmények szakmai fejlesztéséhez juthatnak
pályázati úton támogatáshoz. A fejlesztési célok megvalósításához – a 2013. évinél 40 millió
forinttal magasabb összeg – 820 millió forint áll rendelkezésre. A megemelt előirányzat
forrása a támogatás igénylésére jogosult települési kör bővülésének, hiszen 2014-ben nem
csak a muzeális intézményt fenntartó önkormányzat juthat támogatáshoz az előirányzatból,
hanem a muzeális intézményt támogató település is sikerrel pályázhat a szakmai feladatok
megvalósítása érdekében.
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Az egyes zenekarok, énekkarok és a Művészetek Palotája támogatása érdekében a rendkívüli
kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló
1245/2013. (IV. 30.) Korm. határozat értelmében a Kormány a rendkívüli kormányzati
intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról döntött egyes, helyi
önkormányzati fenntartású zenekarok és énekkarok támogatása érdekében 630 millió forint
összegben.
Az „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatására az előző
évivel megegyezően 100 millió forint áll rendelkezésre. A hozzájárulásban azon „art” mozit
fenntartó, vagy támogató helyi önkormányzatok részesülhetnek, amelyek vállalják, hogy a
támogatással e mozik digitális vetítésre történő átállásának műszaki, technikai feltételeit
biztosítják.

Központosított előirányzatok
2014-ben változatlan forrással és szabályozás mellett működik tovább a lakossági
közműfejlesztés támogatása, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása, a kompok,
révek fenntartásának, felújításának támogatása, a határátkelőhelyek fenntartásának
támogatása, a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása és a
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása, a kötelezően ellátandó helyi közösségi
közlekedési feladat támogatása.
Az egyes ágazati részeknél leírtakon túlmenően a központosított előirányzatokat érintően az
alábbi változások történtek:
A korábban lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása néven szereplő nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása előirányzat kikerült a
központosított előirányzatok közül és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően az ágazati
feladatok támogatási előirányzataként szerepel, változatlan összeggel.
Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét
javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése új
előirányzatként jelenik meg a központosított előirányzatok között, 10 milliárd forint értékben.
A magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról szóló 1339/2013. (VI. 14.)
Korm. határozat c) pontja olyan javaslat kidolgozását írja elő, mely ellensúlyozza a fuvarozói
versenyképességet javító intézkedéseknek – helyi iparűzési adón és gépjárműadón keresztül a települési önkormányzatok 2013. évi költségvetésére gyakorolt hátrányos hatását. Az eútdíj bevételcsökkentő hatása először a 2013. évben, teljes évre vonatkozóan pedig a 2014. év
folyamán jelentkezik. Ezért a helyi önkormányzatok adóbevételeinek kompenzálására 2014ben 10 milliárd forint fog rendelkezésre állni.
Az ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak
kártalanítása előirányzaton a tavalyi évvel megegyező forrás áll rendelkezésre 2014-ben is.
Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat azon magánszemély
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tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült lakott lakóépülete a 2002. január
15-éig benyújtott kérelme és a szakértői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul.
Az igényelt támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az épületek
károsodásának mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja be. Változás az előző évhez képest,
hogy megszűnik az ÉMI Kht. általi ózdi martinsalak felhasználásával épült lakóépületek - az
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai felügyelete mellett történő felmérésének támogatási lehetősége.
Az önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás
kiegészítésének támogatására a 2014. évben 16,9 milliárd forint előirányzat áll rendelkezésre,
mely a 2013. évihez képest 3 milliárd forinttal magasabb. A támogatási célok köre 2014-ban
változatlan marad, továbbra is tartalmazza a 2013. évi központi költségvetési törvény 2013.
évi módosításával bekerült új célokat, így a belterületi közutak és kerékpárutak
infrastrukturális fejlesztését. Az előirányzat elsősorban továbbra is az uniós derogációs
kötelezettségekkel összefüggő fejlesztéseket szolgálja.
A pályázó önkormányzatok köre az alábbiak szerint változik meg a 2013. évhez képest:
• azon települési önkormányzatok, amelyek az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben
lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek, már nem jogosultak
pályázni, csak ha valamely más pályázati jogosultsági feltételnek megfelelnek,
• az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok – még ha egyéb
pályázói kategóriákba nem is tartoznak bele – jogosultak pályázni 2014-ben.
Változás továbbá, hogy – a megyei önkormányzatokat kivéve – nincs kötöttség az uniós
forrásról szóló támogatói döntés meghozatalának időpontját tekintve egyik támogatási cél
esetében sem.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása kibővült az
adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztéseinek
támogatása előirányzattal, 10 milliárd forint értékben. Az állam 2012. év végén és 2013.
I. félévében mintegy 700 milliárd forint értékben konszolidálta a települési önkormányzatok
adósságát. A konszolidáció közel 2000 önkormányzatot érintett, azonban a fennmaradó
mintegy 1200 önkormányzatnak nem volt olyan adósságeleme, mely bekerülhetett volna az
adósságkonszolidációba. E települések hitelfelvétel nélkül látták el feladataikat, így – az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében – indokolt, hogy kiegészítő támogatási forrásokhoz
juthassanak.
Az egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás a helyi
önkormányzatok kötelező önkormányzati feladat ellátását biztosító fejlesztések hazai
forrásául szolgáló előirányzat, melynek összege a 2013. évi összeghez képest 300 millió
forinttal kerül megemelésre a 2013. évi igénylések kiemelkedő összegére való tekintettel.
A 2013. évi központi költségvetésben szereplő Széll Kálmán tér felújításának, a térség
tömegközlekedési kapcsolatai, Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi
közlekedés fejlesztésének támogatása, az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak
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fővárosi szakaszai karbantartásának támogatása, valamint a római parti árvízvédelmi védmű
megvalósításának támogatása jogcímek 2014-ben egy előirányzaton belül, az Egyes fővárosi
önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztések támogatása jogcímen célozzák a
feladatok 2014. évi ütemének támogatását a 2013. évi előirányzattal megegyező összegben.
Kikerült a központosított előirányzatok közül a Ferihegyi út meghosszabbítása előirányzat,
mivel a fejlesztésnek nincs 2014. évi üteme.
Új előirányzatként jelenik meg a központosított előirányzatok között a Normafa Park
beruházás támogatása 620 millió forint értékben. A Normafa Park kiemelt beruházás
koncepciójáról és az azzal összefüggő feladatokról az 1443/2013. (VII. 16.) határozatban
döntött a Kormány. A fejlesztés célja a Normafa területén a történelmi sportterület
hagyományaira épülő, elsősorban a sí sportág népszerűsítésén alapuló, sportolási igényeket
kielégítő, európai színvonalú sportközpont kialakításának megalapozása.
Az üdülőhelyi feladatok támogatására 2014. évben a 2013. évhez hasonlóan, az
üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó két évvel azelőtti
(vagyis 2014-ben 2012. évi) tény adata minden forintjához 1,5 forint összegű előirányzatot
(11 524 millió forintot) szükséges megtervezni.
A 2013. év közben a strukturális problémák kiigazgatására szolgáló szerkezetátalakítási
tartalék többek között a köznevelési intézmények működtetési kötelezettségével kapcsolatban
jelentkező önkormányzati többletterhek kiegészítő támogatásának forrásául is szolgált. A
támogatás 2014. évben történő fenntartása indokolt, így a 3. melléklet központosított
előirányzatokon belül új jogcím kerül kialakításra, a települési önkormányzatok köznevelési
feladatainak egyéb támogatása néven.
A települési önkormányzatok helyi közösségi közlekedésének támogatása jogcímen 2014ben 1 023 millió forint áll rendelkezésre. A támogatásra a helyi közösségi közlekedési
feladatot ellátó települési önkormányzatok jogosultak pályázni, elosztása pedig a közlekedési
üzemágazatok súlyozott menetteljesítménye alapján történik.
A „Szombathely a segítés városa” program támogatása jogcím új központosított
előirányzatként szerepel a törvénytervezetben, melynek célja a Szombathely Megyei Jogú
Város Önkormányzata által megvalósítandó program támogatása. A rendezvénnyel elérni
kívánt célkitűzés a hirtelen szívhalál, mint halálok csökkentésének az elősegítése, a korai és
elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek javítása az újraélesztés oktatásán, a lakosság
képzésén keresztül.
A Miskolctapolcai Strandfürdő és környezete fejlesztésének támogatása jogcím szintén új
központosított előirányzatként szerepel a törvénytervezetben, melynek célja, hogy a
Barlangfürdő mellett széles körű turisztikai szolgáltatás fogadja az ide látogatókat
élményfürdővel, nemzetközi versenyek megtartására is alkalmas úszómedencével, kiszolgáló
egységekkel.
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X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) céljainak meghatározásánál két fő
szempontot kell figyelembe venni:
-

külső feltételeknek való megfelelés,

-

adott keretek között a lehető leghatékonyabb és legeredményesebb működés, a szakpolitikai
célok végrehajtása, szükség esetén ezek prioritás alapú rangsorolása.

A külső feltételek, adottságok között kiemelt szerepet töltenek be a gazdasági-költségvetési keretek,
amelyek meghatározzák a KIM 2014. évi gazdálkodásának főbb összegeit, keretszámait.
A KIM legfontosabb 2014. évi szakpolitikai céljai az alábbiak.
Területi közigazgatás átalakításának folytatása
A területi közigazgatás átalakítási folyamata 2014-ben folytatódik. A Jó Állam kialakításának egyik
elemeként 2013. január 1-jével létrejöttek a magyar közigazgatás egykor szerves egységét képező
járások. A fővárosi és megyei kormányhivatalok kirendeltségeként felállt kerületi és járási hivatalok
legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási feladatok
ellátása.
A KIM kiemelt célja, hogy a járási kormányhivatalok rendszere működőképességét a jövőben
biztosítsa és fenntartsa. Ezzel együtt célja, hogy a fővárosi és megyei kormányhivatalok
folyamatosan bővülő feladat-ellátásához kapcsolódó infrastrukturális háttér megfelelően biztosításra
kerüljön.
Jó Állam kialakítása, a közigazgatás fejlesztése, megújítása
2012. augusztus 30-án került közreadásra a Jó Állam megteremtését, a közigazgatás újjászervezését,
fejlesztését megalapozó Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program 12.0. változata. A
Program tartalmazza a célok elérésének intézkedési tervét az előttünk álló időszakra.
A Program során megvalósítandó feladatok forrását nagyrészt az Új Széchenyi Terv Államreform
Operatív Program (ÁROP) és Elektronikus Közigazgatás Operatív Program (EKOP) biztosítja, így
az uniós társfinanszírozású projektek megvalósítása a Magyary Program végrehajtása
szempontjából is kiemelt feladat.
Uniós társfinanszírozással megvalósuló projektek eredményes lebonyolítása
A KIM jelentős számú uniós társfinanszírozású projektet bonyolít le vagy önállóan vagy
konzorcium tagjaként. A KIM továbbra is kiemelten fontos feladatként kezeli a projektek ütemezés
szerinti és szabályos lebonyolítását, tekintettel arra, hogy a szakpolitikai célok eléréséhez szükséges
feladatok nagy részét ezen projektek finanszírozzák.
Fontos feladat továbbá a korábbi években befejezett - európai uniós támogatással megvalósult fejlesztési programok fenntartásának biztosítása.
Igazságügy
Az igazságügyi területen kiemelt feladatot jelent az új Polgári Törvénykönyv 2014. március 15.
napján történő hatálybalépésével összefüggő jogalkotási feladatok teljesítésén túl a kapcsolódó
feladatok, intézkedések megtétele.
Új magyar kulturális intézetek nyitása
A KIM a kormány keleti nyitás politikájával összefüggésben kezdeményezte a Kormánynál új
magyar kulturális intézetek nyitását Zágrábban, Belgrádban és Pekingben. Cél ezen Intézetek
számára kiegyensúlyozott finanszírozási környezet biztosítása.
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
millió forintban
Megnevezés
Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Fejezet összesen:

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

212 322,3

52 930,6

159 391,7

35 113

33 011,5

0,0

33 011,5

245 333,8

52 930,6

192 403,2

35 113

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
X/1. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása
A KIM Igazgatása költségvetési javaslata 8 737,8 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 664,2 millió forint bevétel 8 073,6 millió forint támogatás finanszíroz. Az Igazgatás
engedélyezett létszáma: 848 fő.
A minisztérium személyi juttatás előirányzat fedezetet biztosít 848 fő besorolás szerinti rendszeres
személyi juttatására, a 2014. évben várható előresorolásokra.
A nem rendszeres személyi juttatás előirányzat biztosítja a 2014. évben esedékes jubileumi jutalom,
a külföldi napidíjak, a közigazgatási alap és szakvizsga, a tanulmányi szerződések, a napi és hétvégi
hazautazás költségeit, a Nyugdíjas Bizottság részére biztosított keret fedezetét, a minisztérium
munkatársainak cafetéria juttatását, fejenként 200.000 forintot.
Az állományon kívüli személyi juttatás előirányzaton került megtervezésre a Nyugdíjbiztosítási
Ellenőrző Testület, a jogi- végrehajtói szakvizsga, szakértői vizsgáztatás, a szakmai feladat
ellátásához szükséges megbízási szerződések fedezete. Az előirányzat biztosít továbbá fedezetet a
miniszteri biztosok tiszteletdíjára, a diákolimpiai ösztöndíjra, a jogszabály alapján a minisztérium
által fizetendő kitüntetésekre, a Döntőbizottság működését biztosító költségekre, az
ifjúságpolitikával kapcsolatos kiadásokra, valamint a minisztérium reprezentációs kiadásaira.
A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzat biztosít fedezetet a
személyi juttatásokhoz kapcsolódó munkáltatót terhelő adó- és járulékfizetési kötelezettségekre,
valamint a reprezentációhoz és a béren kívüli juttatásokhoz kapcsolódó személyi jövedelemadó és
szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettségre. Továbbá az előirányzat biztosítja a minisztérium
rehabilitációs hozzájárulási fizetési kötelezettségét is.
A dologi kiadások előirányzat nyújt fedezetet a szakmai feladatok ellátására megkötött
szerződésekre, a központosított bevételek általános forgalmi adó befizetési kötelezettségére, a
külföldi kiküldetések repülőjegy és szállás költségeire, a Báthory u. 12. alatti ingatlan bérleti díjára,
valamint a cégközlöny szerkesztésével és a Nemzeti Jogszabálytárral összefüggő kiadásokra.
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzat a korengedményes nyugdíjazás költségeinek
fedezetét biztosítja.
A beruházás kiemelt előirányzat az EFER (Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer)
rendszerhez kapcsolódó kiadások fedezetét és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási
hivatalainak informatikai működtetése feltételei kialakításának koordinációjával megbízott
kormánybiztos feladataival összefüggő beruházások kiadásait biztosítja.
A KIM gondoskodik a cégnyilvántartással összefüggő központosított bevételek beszedéséről. A
befolyt bevételekből a jogszabály alapján levonható költségek összege biztosítja a bevételt terhelő
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általános forgalmi adó befizetési kötelezettség teljesítését, a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával
összefüggő költségek és a bevételek beszedésével, informatikai fejlesztéssel kapcsolatban felmerülő
kiadásokat. A cégnyilvántartás központi költségvetésbe befizetett bevétele – a levonások után - 2
milliárd forint.
millió forintban
KIM igazgatása
2013. évi törvényi módosított előirányzat

Kiadás
8 434,4

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

519,0

7 915,4

865

Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
-

minisztériumok - KIM 1173/2013. (IV. 5.
Korm. határozat) a Nemzeti Jogszabálytár
kiadásaira

-

belső átcsoportosítás KKI-nek

-

KIM – Nemzeti Választási Iroda feladatés létszám átadás Országgyűlés fejezetnek
(1613/2013. (IX. 5.) Korm. határozat)

-

KIM – NFM gépkocsivezetői
illetményemelés fedezetének átadása
(1617/2013. (IX. 5.) Korm. határozat)

Zárolás bázisba építése

379,4

379,4

-1,0

-1,0

-89,4

-89,4

-0,8

-0,8

-130,0

-130,0

Többletbevételek - cégnyilvántartás
2014. évi javasolt előirányzat

145,2

145,2

8 737,8

664,2

8 073,6

-17

848

X/2. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH, Hivatal)
Az SZTNH 2014. évi működésének céljait a szakmai feladatellátást meghatározó törvények és más
jogszabályok határozzák meg. Ezek közül kiemelendő a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló
1995. évi XXXIII. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI.
törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, a használati minták oltalmáról szóló
1991. évi XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról
szóló 1991. évi XXXIX. törvény, a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi
Szerződés kihirdetéséről szóló 1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek nemzetközi
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről
szóló 1999. évi LXXXIII. törvény és a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII.
törvény.
A Hivatal szervezeti célja, hogy megfeleljen a működését meghatározó szabályok által felállított
követelményeknek, mennyiségben ellássa a beérkező szabadalmi, védjegy, szerzői jogi, valamint
K+F+I tárgyú beadványokhoz kapcsolódó hatósági teendőit, mindezt a hazai piaci és intézményi
szereplők, a nemzetközi piaci szereplők és partner intézmények által támasztott, valamint az ISO
Integrált minőség- és információbiztonság irányítási rendszer szerint lefektetett kiemelkedő
minőségi színvonalon.
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A Hivatal működésének forrásait továbbra is teljes egészében saját bevételeiből teremti elő.
A 2014. évre tervezett főbb feladatok:
a) Szabadalommal kapcsolatos, tudományos, műszaki tevékenység: iparjogvédelmi hatósági
vizsgálatok és eljárások lefolytatása a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi
XXXIII. törvény és más kapcsolódó jogszabályok alapján.
b) Védjegy és mintaoltalommal kapcsolatos, társadalomtudományi, kereskedelempolitikai,
gazdaságtudományi tevékenység: iparjogvédelmi nemzeti és nemzetközi hatósági
vizsgálatok és eljárások lefolytatása a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi
XXXVIII. törvény, a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló
1991. évi XXXIX. törvény, a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi
XI. törvény, a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény, valamint
nemzetközi egyezmények és szerződések alapján.
c) A szerzői és a szerzői joghoz kapcsolódó jogokkal összefüggő feladatok ellátása, különös
tekintettel a hatósági és felügyeleti jogkörökre, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény alapján.
d) A kutatás-fejlesztési tevékenység minősítésével kapcsolatos hatósági és szakértői feladatok
ellátása a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló a 1995. évi XXXIII. törvény és más
kapcsolódó jogszabályok alapján.
e) A szellemi tulajdon területén végzendő nemzetközi, illetve európai szakdiplomáciai
feladatok ellátása, a magyar kormányzati érdekek képviselete, különös tekintettel az Európai
Unió Belső Piaci Harmonizációs Hivatalával, az Európai Szabadalmi Hivatallal és az ENSZ
Szellemi Tulajdon Világszervezetével való együttműködésre és képviseletre, többek között a
Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés kihirdetéséről szóló
1999. évi LXXXII. törvény, a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi
Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről alkotott 1999. évi
LXXXIII. törvény alapján.
f) A szellemi tulajdon védelmével összefüggő tájékoztatási és oktatási tevékenység keretében
végzett, a felsőoktatási intézményekkel folytatott együttműködés, felnőttképzés,
információátadás és a tudatosságnövelés, ideértve a rendezvényszervezési, a szakkönyvári
feladatok ellátását, valamint az időszaki és egyéb kiadványok megjelentetését is (elsősorban
a kkv-, felsőoktatási és akadémiai szektor szükségleteire) a találmányok szabadalmi
oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény, valamint az iparjogvédelmi szakképesítésről
alkotott 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján.
g) Iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok megalkotásának, illetve módosításának
kezdeményezése, e jogszabályok előkészítése; részvétel a szellemi tulajdon védelmét érintő
jogszabályok tervezetének véleményezésében; az egységes hatósági joggyakorlat és a
fellebbviteli kapcsolatok gondozása; a szellemitulajdon-védelemre vonatkozó nemzeti
stratéga kezdeményezése és kidolgozása – mindez a találmányok szabadalmi oltalmáról
szóló 1995. évi XXXIII. törvény alapján.
h) A kormány által jóváhagyott, a szellemi tulajdon védelmére irányuló nemzeti szakpolitikai
stratégia (Jedlik-terv) négy pillérét képező célok, intézkedések és akciók végrehajtásának
intézményi támogatása a Hivatal rendelkezésére álló eszközrendszeren keresztül.
i) Kétoldalú nemzetközi hivatalközi szerződésen alapuló iparjogvédelmi hatósági feladatok
ellátása a vonatkozó nemzetközi szerződések alapján.
j) A magyar nemzetgazdaság versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő
erősítése, a hazai formatervezési kultúra fejlesztése, valamint a formatervező alkotók
386

helyzetének javítása a Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm.
rendelet alapján.
k) Iparjogvédelmi jogvitás ügyben szakértői vélemény készítése bírósági vagy hatósági
megkeresés vagy megbízás alapján, az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és
működéséről alkotott 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján.
l)

Szerzői joggal kapcsolatos jogvitás ügyekben szakértői vélemény készítése bírósági vagy
hatósági megkeresés vagy megbízás alapján, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI.
törvény, valamint a Szerzői Jogi Szakértő Testület szervezetéről és működéséről szóló
156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet alapján.

m) A hamisítás elleni nemzeti stratégia, intézkedési tervek kidolgozása és végrehajtásuk
összehangolása az igazságügyi államtitkár által elnökként felügyelt testület keretein belül:
nemzetközi kezdeményezésekkel kapcsolatos kormányzati tevékenység összehangolása,
statisztikai adatok elemzése, tudatosságnövelő kampányok kezdeményezése, végrehajtásuk
figyelemmel kísérése, társszervek alkalmazottainak továbbképzése, javaslattétel
jogszabályok megalkotására és módosítására a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szóló
287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet alapján.
A Hivatal 2014. évi költségvetése 241,0 millió forint bevétel csökkenést tartalmaz, amely a nemzeti
úton benyújtott szabadalmi oltalmak fenntartási díjaiból származó bevételek évek óta
megmutatkozó, erőteljes visszaeséséből, a védjegyhatósági terület díjbevételeinek érzékeny
mértékű csökkenéséből, valamint az - elmaradásokat régebben hatásosan kompenzáló - európai
szabadalmi rendszeren keresztül érkező bevételeknek a megszokottól eltérő, visszafogottabb ütemű
növekedéséből adódik.
A 2014. évben az SZTNH vagyonkezelésében egy nonprofit gazdasági társaság áll: a HIPAvilon
Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.
Az engedélyezett létszám 204 fő.
millió forintban
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Bevételkiesés
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

4 185,0

4 185,0

-241,0

-241,0

3 944,0

3 944,0

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)
204

204

X/5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH, Hivatal)
A Hivatal állami feladatként ellátandó alaptevékenységét, rendeltetését a vonatkozó jogszabályok,
valamint az alapító okirat határozza meg a következők szerint:
•

közreműködik a közigazgatás korszerűsítésével és az e-közigazgatással összefüggő
kormányzati stratégiai célok megvalósításában;

•

a közigazgatási informatikával, illetve a közigazgatási szolgáltatások korszerűsítésével
összefüggő feladatai körében ellátja a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatásköréről szóló 276/2006. (XII. 23.)
Korm. rendeletben (a továbbiakban: Rendelet) meghatározott feladatokat;

•

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI.
törvény, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi
LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet, valamint a
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személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.)
Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően ellátja a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv feladatait, és a személyazonosító
igazolvány kiadásával és nyilvántartásával összefüggő, a hatáskörébe utalt feladatokat;
•

a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény rendelkezéseinek
megfelelően ellátja a közúti közlekedési nyilvántartó központi hatóság feladatait, valamint a
közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletben és a mozgásában korlátozott
személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendeletben
meghatározott okmányok kiadásával összefüggő feladatokat, továbbá elsőfokú hatósági
jogkörben eljárva végzi a külföldről származó használt járművek származás-ellenőrzését és
a járművek előzetes eredetiségvizsgálatát;

•

ellátja az előzetes eredetiségvizsgálati eljárás részletes szabályairól szóló 301/2009. (XII.
22.) Korm. rendeletben meghatározott feladatokat;

•

a bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar
állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és
rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény, a bűnügyi
nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló
20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet, illetve a bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített
adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről
és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási
szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelkezéseinek megfelelően, mint
bűnügyi nyilvántartó szerv kezeli a bűnügyi nyilvántartási rendszert, az arra jogosultak
részére a bűnügyi nyilvántartási rendszerből adatokat továbbít, valamint a bűnügyi
nyilvántartási rendszerben kezelt adatokról hatósági bizonyítványt állít ki;

•

a büntetőeljárásban résztvevők, az igazságszolgáltatást segítők Védelmi Programjáról szóló
2001. évi LXXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően ellátja a Védelmi Programban
résztvevő személy nyilvántartásba vételével és személyes adatainak kezelésével összefüggő
feladatokat;

•

az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvényben foglaltak
alapján ellátja az egyéni vállalkozók központi nyilvántartását vezető szerv feladatait, illetve
a jogszabályok szerinti egyéb hatósági feladatokat;

•

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően ellátja a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kötvényeket nyilvántartó szerv
feladatait;

•

a közúti közlekedési előéleti pontrendszerről szóló 2000. évi CXXVIII. törvény
rendelkezéseinek megfelelően ellátja a közlekedési előéleti pontrendszert nyilvántartó szerv
feladatait;

•

a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló
101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően ellátja a központi
útiokmány-nyilvántartó szerv, illetve a nemzeti aláírás-hitelesítő hatóság feladatait, a
magán-, a szolgálati és a hajós szolgálati útlevél és a határátlépési igazolvány kiállításával,
illetőleg visszavonásával, valamint a külföldre utazási korlátozás nyilvántartásba történő
bejegyzésével, törlésével kapcsolatos hatósági feladatokat;

•

a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény rendelkezéseinek
megfelelően ellátja a magyar igazolványt és magyar hozzátartozói igazolványt nyilvántartó
szerv feladatait, valamint – országos illetékességgel – a magyar igazolvány és magyar
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hozzátartozói igazolvány kiadásával, cseréjével és visszavonásával összefüggő első fokú
hatósági feladatokat;
•

végzi a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény, illetve a végrehajtásukról szóló
25/2007. (V. 31.) IRM rendeletben meghatározott adatkezelői és adatfeldolgozói
feladatokat;

•

ellátja a szabálysértési nyilvántartási rendszert vezető szerv feladatait, elektronikus úton
biztosítja a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben meghatározott adatátvételre jogosult szerveknek a
szabálysértési nyilvántartási rendszerben kezelt adatokhoz történő hozzáférést, továbbá a
szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről
szóló 2012. évi II. törvény végrehajtásával kapcsolatos rendelkezésekről, valamint ahhoz
kapcsolódó egyes rendeletek módosításáról szóló 22/2012. (IV. 13.) BM rendelet alapján
ellátja a nyilvántartással összefüggő egyéb feladatokat;

•

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény, valamint a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által
kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján
ellátja az Ügyfélkapu és a Hivatali kapu regisztrációval kapcsolatos feladatokat, továbbá a
központi elektronikus szolgáltató rendszerhez (a továbbiakban: központi rendszer)
csatlakozásra kötelezett szervezetként biztosítja az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét,
valamint az elektronikus közszolgáltatásokhoz való hozzáférést, ehhez kapcsolódóan
elektronikus tájékoztató szolgáltatást működtet és csatlakozott szervként eleget tesz egyéb
jogszabályi kötelezettségeinek is;

•

a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet alapján ellátja a
központi rendszerrel, az abban kezelt adatokkal és az elektronikus közszolgáltatások
működtetésével, valamint az elektronikus közszolgáltatást nyújtó rendszerek informatikai
biztonsági követelményeivel kapcsolatos egyéb feladatokat;

•

a közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról szóló értesítés érdekében vezetett
elektronikus adatbázis létrehozásáról, vezetéséről, valamint az adatbázis alapján történő
értesítésről szóló 187/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet alapján vezeti és működteti a központi
rendszerben a kormányzati portálról bárki számára ingyenesen elérhető és nyilvános
elektronikus adatbázist azokról az érdekvédelmi és társadalmi szervezetekről, amelyek az
adatbázis alapján történő értesítés érdekében adataikat elektronikus úton bejelentették a
Hivatalhoz;

•

az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.)
BM rendelet alapján biztosítja az okmányirodák feladatainak ellátásához a rendeletben
meghatározott technikai eszközöket;

•

ellátja a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI.
törvényben, továbbá a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében
történő információcsere részletes szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó
kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendeletben
meghatározott, az N.SIS II Hivatal hatáskörébe utalt feladatokat;

•

20. ellátja a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő
információcseréről, továbbá egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a Magyary
Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló 2012. évi CLXXXI. törvényben
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meghatározott, a Hivatal feladat- és hatáskörébe tartozó, jelzéskezeléssel összefüggő
feladatokat;
•

az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről szóló 1982. évi 17.
törvényerejű rendelet rendelkezéseinek megfelelően működteti az Anyakönyvi Szolgáltató
Alrendszert;

•

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 349. § (1) bekezdésében foglaltakra
tekintettel a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény és a választójoggal nem
rendelkező személyek nyilvántartásának vezetéséről szóló 32/1996. (XII. 22.) BM rendelet
rendelkezéseinek megfelelően végzi a választójoggal nem rendelkező nagykorú polgárok
nyilvántartásának vezetésével és működtetésével összefüggő feladatokat;

•

a Nemzeti Vízum-és Okmánybizottságról és a biztonsági okmányokkal kapcsolatos
kormányzati feladatokról szóló 1021/2011. (II. 11.) Korm. határozat alapján ellátja a
Nemzeti Vízum- és Okmánybizottság igazgatási és adminisztratív feladatait (NVOB
Titkárság);

•

külön jogszabály, illetve nemzetközi szerződés rendelkezéseinek megfelelően ellátja az
Európai Unió rendszereivel, valamint a harmadik országok hatóságaival való
információcserét;

•

a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló
2010. évi CLVII. törvényben, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.)
foglaltaknak megfelelően mindenkor gondoskodik a kezelésében lévő, a nemzeti adatvagyon
körébe tartozó nyilvántartások fokozott védelméről, valamint a vonatkozó adatvédelmi és
adatbiztonsági rendelkezések betartásáról, továbbá biztosítja a kezelésében levő közérdekű
adatok nyilvánosságát, továbbá a hatályos jogszabályok alapján a kezelésében lévő
közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzétételét;

•

ellátja a Rendeletben meghatározott, valamint a külön jogszabály által hatáskörébe utalt
egyéb feladatokat;

•

gondoskodik a minősített adatok védelméhez szükséges, – az adat minősítési szintjének
megfelelő – a 2009. évi CLV. törvényben és a törvény végrehajtására kiadott rendeletekben
meghatározott személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételek
megteremtéséről;

•

ellátja a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok
kialakításával
és
a
területi
integrációval
összefüggő
törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvényben, illetve a kapcsolódó
végrehajtási rendeleteiben meghatározott feladatokat.

A KEK KH által 2014. évben ellátandó új feladatok, célkitűzések:
Parlamenti, önkormányzati és európai parlamenti választások
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján a parlamenti és önkormányzati,
valamint az európai parlamenti választásokra való felkészülés és lebonyolítás.
Információbiztonsági törvénnyel kapcsolatos feladatok
A 2013. június elejével hatályba lépett „Az állami és önkormányzati szervek elektronikus
információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény előírásainak való megfelelés több éves, komoly,
nagy volumenű folyamatos feladat. Ennek keretében hardver, szoftver beruházások, fejlesztések és
szakmai (külső) tanácsadók és szakértők bevonása révén a törvénynek megfelelő, működőképes és
biztonságos rendszerek kialakítása történik, melyek az állampolgárok hatékonyabb, minőségibb és
biztonságosabb kiszolgálását, a kormányzati szándéknak és a törvényi előírásoknak való
megfelelést szolgálják. A fejlesztés első érdemi része 2014-ben kezdődik.
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A Kormányhivatali szolgáltató központ fejlesztése
A létrehozott kormányhivatalok működésének hatékony támogatása érdekében egy korszerű,
gazdaságos, a vonatkozó jogszabályi feltételeknek eleget tevő, központi informatikai
szolgáltatásokon alapuló, egységes funkcionális alapinfrastruktúra kialakítása. Ezen infrastruktúra
feltöltése olyan alkalmazásokkal, adatbázisokkal, amelyek a kormányhivatalok napi munkavégzése
során nélkülözhetetlenek.
Nyilvántartási rendszerek fejlesztése
Nyilvántartásokkal összefüggő feladatok ellátása, a változó jogszabályi igényeknek való megfelelés
érdekében való azok további fejlesztése, továbbá az okmányrendszerek üzemeltetése. A vízum- és
idegenrendészeti nyilvántartások, illetve a tartózkodási engedéllyel összefüggő kötelezettségek
ellátása, fejlesztése. Hatékonyabb és gyorsabb adatszolgáltatást lehetővé tevő fejlesztések
végrehajtása.
Okmányirodai szolgáltatások elektronizálása
A közigazgatással és közigazgatási ügyfélszolgálatokkal szemben támasztott társadalmi elvárások,
az ehhez kapcsolódó kormányzati szándék, valamint a jogszabályi előírások támogatása.
Külső Határok Alap, Elektronikus Közigazgatási Operatív Program, Államreform Operatív
Program finanszírozásában megvalósult projektek üzemeltetése
A megvalósult projektek - például: szabálysértési nyilvántartási rendszer, oktatási és
kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése, telefonos ügyfélszolgálat
megújítása, egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer, teljes körű ügyfél
azonosítás, elektronikus anyakönyvi nyilvántartás, SIS II - folyamatos üzemeltetése fenntartása.
Elektronikus ügyintézés
Egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.)
Korm. rendelet, illetve az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól 85/2012.(IV. 21.) Korm.
rendelet alapján az elektronikus ügyintézés kialakítása, működtetése, illetve fejlesztése.
Az elektronikus ügyintézés minél teljesebb körű kiterjesztéséhez elengedhetetlen az arcképet és
aláírást hitelesen és biztonságosan tároló rendszer kialakítása.
Várható üzemeltetési többletfeladatok:
•

Nemzeti konzultációk lebonyolítása,

•

A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló
2010. évi CLVII. törvény végrehajtása, a törvényben foglalt rendszerek, illetve adatainak
saját kezelésbe vonása teljes körű üzemeltetése,

•

Uniós forrásból megvalósított, fenntartási szakaszba került projektek üzemeltetési
feladatainak ellátása,

•

Gyorsított okmány-kiállítás szolgáltatás kibővítése a személyazonosító igazolvány, a vezetői
engedély, valamint a jármű törzskönyvvel,

•

A magyar társhatóságokkal való együttműködés feltételének kialakítása,

•

Interoperábilis kapcsolat kiépítése a Nemzeti Közlekedési Hatósággal, integrációs feladatok
elvégzése és folyamatos üzemvitelének biztosítása.

Kormányhivatalokkal kapcsolatos fejlesztési és üzemeltetési feladatok:
•

A kormányhivatali rendszer hardver és szoftver üzemeltetése és támogatása,

•

A kormányhivatali szolgáltató központ fejlesztései, és szolgáltatási szintjének növelésével
kapcsolatos tanácsadás,
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•

Területi szolgáltatások standardizálása,

•

A kormányhivatali rendszer központi sharepoint szolgáltatásainak üzemeltetése és
támogatása,

•

Kormányhivatalokat kiszolgáló funkcionális rendszerek támogatása,

•

A kormányhivatali rendszer központi levelezési szolgáltatásainak üzemeltetési és támogatási
költsége,

•

A kormányhivatali rendszer központi vírusvédelmi szolgáltatásainak üzemeltetése,

•

A kormányhivatali rendszer központi jogosultsági rendszer szolgáltatásainak üzemeltetése
és támogatása,

•

A kormányhivatali rendszer központi Configuration Management Database (CMDB)
szolgáltatásainak üzemeltetése és támogatása,

•

A Belügyminisztérium Kormányhivatali Központ (BM KH központ) és a KEK KH-ban
kialakítandó Kormányhivatali Központ költöztetéséből adódó szoftver konszolidálás,

•

A KEK KH Informatikai Infrastruktúrájának Fejlesztése projektből kieső szolgáltatóközpont
alkalmazásainak adatbázis licencei és ezek támogatása,

•

Az új fejlesztések alkalmazás-szükségletének tanácsadási feladatai,

•

Az e-fizetés projekt újabb szakasza, az elektronikus fizetés kiterjesztése a járási
hivatalokban,

•

A megyei, járási és KAB nyomtatástechnikai menedzsment rendszer bevezetése és központi
integrációja,

•

Multifunkciós nyomtató beszerzés, és a meglévők kiváltása bérleti szerződéssel,

•

kormanyablak.hu és kormányhivatal.hu fejlesztése, kormányzati portál működésének
biztosítása.

A Hivatal költségvetési javaslata 26 690,7 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet
9 423,6 millió forint bevétel és 17 267,1 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett
létszám 742 fő.
millió forintban
KEK KH
2013. évi törvényi módosított előirányzat

Kiadás
28 942,1

Bevétel
8 923,6

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

20 018,5

702

Változások jogcímenként:
NFM (NISZ) átadás
Zárolás bázisba építése

-2 800,0

-2 800,0

-283,8

-283,8

Többletbevétel – sürgősségi útlevéligény
emelt díjaiból

500,0

Többlettámogatás (egyszerűsített
honosítási feladatok 132,4 millió forint,
egyéb kiadások 200,0 millió forint)

332,4

2014. évi javasolt előirányzat

26 690,7
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500,0

9 423,6

332,4

40

17 267,1

742

X/8. Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok
A cím a fővárosi és megyei kormányhivatalokon túl a járási kormányhivatalok költségvetési
előirányzatait tartalmazza.
Szervezetben történt változások:
- Nemzeti Államigazgatási Központ beolvadása a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalba,
- 1401/2013. (VII. 2.) Korm. határozat a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításáról
EMMI – KIM – Budapest Főváros Kormányhivatala között,
- a kulturális örökségvédelmi rendszer átalakításához kapcsolódó 1471/2013. (VII. 24.) Korm.
hat., valamint a 107/2013. Korm. rendelet (Lechner Lajos Tudásközpont) KIM (Budapest
Főváros Kormányhivatala)-BM között,
- építésügyi létszám átcsoportosítás jogszabályváltozásra tekintettel BM – KIM (Budapest Főváros
Kormányhivatala)-és a BM – KIM (Pest Megyei Kormányhivatal) között,
- EMMI és KIM fejezeteknek a Kormányhivatalokra és a Megyei Intézményfenntartó
Központokra vonatkozó megállapodásai.
Feladatkörben történt változások:
- A mérésügyi szervezet tevékenységét érintő bevételcsökkenés miatt a Magyar Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésének módosítása, a mérésügyi és műszaki
biztonsági tevékenységért külön jogszabály alapján befizetett igazgatási szolgáltatási díjbevétel
fővárosi és megyei kormányhivatalt megillető aránya 35 %-ról 40 %-ra módosul,
- Földhasználati nyilvántartásba vételi eljárás jogszabály általi ingyenessé tétele a termőföldről
szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2013. évi VI. törvény 5. § alapján,
- A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó
rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm.
rendelet alapján a rehabilitációs orvosszakértői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők
munkaköri pótléka,
- Járási szociális feladatok postaköltségének biztosítása,
- Közlekedési felügyelőségek Útpénztár fejezeti kezelésű előirányzat megszűnése kapcsán
keletkezett bevételkiesése,
- Közlekedési felügyelőségek részére a gépjárművek műszaki vizsgáztatásához környezetvédelmi
plakettek és forgalmi engedélyek érvényesítéséhez szükséges címke készlet biztosítása,
- Oktatási hivatalhoz kapcsolódó szakmai vizsgát szervező intézmények vizsgaellenőrzése során
felmerülő szakértői díjak.
2014. évben megjelenő új feladatok:
- KAB illetménykiegészítése 2011. évi CXCIX. törvény 138. §-a alapján,
- A Ptk.-ról szóló 2013. évi V. törvény 2014.03.15-i hatályba lépését követően – új szakhatósági
feladatként jelentkezik – a bíróság által gondokság alá helyezett személyek esetében a
gyámhatóság által a hivatásos támogatók (gondnokok) kijelölése, nyilvántartása, felügyelete;
- Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi
hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján elrendelt építésügyi
kötelezettség, építési felügyeleti tevékenység;
- Közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (XI. 28) Korm. rendelet alapján a
kormánytisztviselői, köztisztviselői továbbképzés kapcsán felmerülő állami feladat;
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- A kormányzati hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28) Korm. rendelet - 2013. január 01-től
történő NTG csatlakozás;
- A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény - 13.§ (1) – magyar állampolgárság
megszerzése iránti kérelem (honosítás);
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény - tanköteles gyermekek nyilvántartása,
pedagógusok szakmai ellenőrzése, pedagógusok minősítése;
- A településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm.
rendelet módosítása a tervtanácsi díjak tekintetében;
- Műszaki biztonsági ellenőrzés a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a
telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő
hatósági feladatokról szóló 11/2013. (III.21.) NGM rendelet;
- A rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LVI. tv. – fogyasztóvédelem;
- A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló
2012. évi CXXXIV. törvény;
- Pártfogói felügyelői tevékenység 2014. évi két új ügyköre, úgymint megelőző pártfogás és
szabálysértési mediáció.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok az integrált szakterületekre irányadó jogszabályokban
meghatározott valamennyi területi államigazgatási feladatot ellátják, továbbá koordinációs szerepet
töltenek be az integrációban részt nem vevő államigazgatási szervek tekintetében.
A Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok cím költségvetési javaslata
154 236,1 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 34 645,5 millió forint bevétel és
119 590,6 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 31 616 fő.
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millió forintban
Fővárosi, megyei kormányhivatalok

Kiadás

Bevétel

2013. évi törvényi módosított
előirányzat

158 364,7

34 463,6

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

123 901,1

31 773

Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
-

EMMI-KIM (1401/2013. (VII. 2.)
Korm. határozat) kulturális
örökségvédelmi rendszer átvétele

382,6

382,6

70

-

KIM-BM (1471/2013. (VII. 24.)
Korm. határozat) kulturális
örökségvédelmi rendszer átadása

-240,9

-240,9

-43

-

NÁK-KIH beolvadás

-2 634,7

-2 634,7

-190

-

Járási szociális feladatok
postaköltségének elvonása

-152,3

-152,3

-

BM-KIM építésügyi feladatok és
létszám átadása

9,8

9,8

-3 376,0

-3 376,0

Zárolás bázisba építése
Többletbevételek – mérésügyi
igazgatási bevételek

181,9

Többlettámogatás – kormányablakok
kiadásaira

500,0

500,0

Többlettámogatás – hivatásos
támogatók intézményének kiadásaira

18,8

18,8

Többlettámogatás – rehabilitációs
orvosszakértők munkaköri pótlékára

182,2

182,2

1 000,0

1 000,0

Többlettámogatás – földhasználati
eljárásból fakadó többletkiadásokra
2014. évi javasolt előirányzat

154 236,1
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2

181,9

34 645,5

119 590,6

4

31 616

X/9. Kutatóintézetek
A Kutatóintézetek cím költségvetési javaslata 2 711,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 1 414,3 millió forint bevétel és 1 296,9 millió forint támogatás finanszíroz. Az
engedélyezett összlétszám 298 fő.
millió forintban
Kutatóintézetek
2013. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás
2 737,5

Bevétel

Támogatás

1 414,3

1 323,2

Engedélyezett
létszám (fő)
298

Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat
belső átcsoportosítás KIM
Igazgatástól
Zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

1,0

1,0

-27,3

-27,3

2 711,2

1 414,3

1 296,9

298

A cím kettő önálló költségvetéssel rendelkező intézményt tartalmaz:
Igazságügyi Szakértői és Kutatói Intézetek (ISZKI)
Az ISZKI alaptevékenysége:
-

a bíróság, az ügyészség, a rendőrség és a jogszabályban meghatározott más hatóság
kirendelésének teljesítése, a bizonyítási eljárás hivatalból való lefolytatása, illetve a külön
jogszabályban meghatározott ügyekben való kirendelés teljesítése, továbbá megbízás alapján
igazságügyi szakértői vélemények készítése,

-

a külön jogszabályban megjelölt igazgatási, gazdálkodási, munkaügyi és nyilvántartási
feladatok ellátása, valamint a rendelkezésre bocsátott keretek között a működési feltételek
biztosítása,

-

a tevékenység ellátására rendelkezésre álló kapacitás kihasználását célzó alkalmazott kutatás
folytatása a hatás- és kompetenciakörükbe tartozó szakterületeken annak érdekében, hogy a
tudomány mindenkori állásának megfelelő, megalapozott szakvélemények elkészítéséhez
szükséges szakmai háttér álljon rendelkezésre.

Az ISZKI 2014. évi céljai:
-

szervezet, struktúra fenntartása – területi lefedettség változatlan biztosítása,

-

a szabályozottság biztosítása a működés során,

-

szervezet működéséhez szükséges információk biztosítása,

-

a szervezet tagjainak képzése,

-

a szakmai munkát segítő tevékenységek működésének biztosítása,

-

a szakmai munkához szükséges létszám biztosítása,

-

a labor hátterű tevékenységek akkreditációs státuszának fenntartása,

-

kriminalisztikai DNS vizsgálatok bevezetése,
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-

az ISZKI Országos Toxikológiai Intézetben a kriminalisztikai DNS bűnjel bontókban a
jogszabály szerinti légtechnika kialakítása,

-

követelésállomány csökkentése.

Az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek költségvetési javaslata 2.500,0 millió forint kiadási
előirányzatot tartalmaz, amelyet 1 414,3 millió forint bevétel és 1 085,7 millió forint támogatás
finanszíroz. Az engedélyezett létszám 268 fő.
millió forintban
Kutatóintézetek

Kiadás

Bevétel

Támogatás

(ISZKI)
2013. évi törvényi módosított előirányzat

2 527,3

1 414,3

Engedélyezett
létszám (fő)

1 113,0

268

Változások jogcímenként:
Zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

-27,3
2 500,0

-27,3
1 414,3

1 085,7

268

Közpolitikai Kutatások Intézete (KKI)
A KKI szakmai alapfeladatai körében közpolitikai kutatásokat végez, a kormányzást segítő hazai és
nemzetközi szakpolitikai tapasztalatokat elemzi és egyéb, államigazgatási célú döntés-előkészítési
szolgáltatásokat nyújt.
Az Intézet tevékenységi köre:
-

hazai szakpolitikai elemzések (Heti Háttér, Heti Összefoglaló),

-

külföldi szakpolitikai és kormányzati elemzések (Nemzetközi Körkép, Nemzetközi Figyelő),

-

külföldi kutatóintézeti anyagok szemlézése (Kutatóintézeti Figyelő),

-

egyéb szakmai tevékenység:
-

egyedi kutatások, elemzések, felkészítők,

-

a tárcák szakpolitikai tevékenységének nyomon követése (Tárcafigyelő, illetve Szakpolitikai
Figyelő),

-

ÁROP-kutatás,

-

elektronikus kérdőívek fejlesztése és lekérdezése,

-

hasonló profilú külföldi intézményekkel kapcsolatfelvétel, a javaslatok, innovációk
monitoringja, elemző bemutatása,

-

tudományos tevékenység.

Az Intézet költségvetési javaslata 211,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 211,2
millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 30 fő.
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millió forintban
Kutatóintézetek
(KKI)

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

210,2

210,2

1,0

1,0

211,2

211,2

Engedélyezett
létszám (fő)
30

Változások jogcímenként:
belső átcsoportosítás - KIM Igazgatástól
2014. évi javasolt előirányzat

30

X/12. Balassi Intézet
A Balassi Intézet alaptevékenysége keretében a magyarság jó hírének a nemzetek közösségéhez
való eljuttatása, közös értékeink hazai és nemzetközi megismertetése, a tudatos, értékorientált
országkép-építés, a külpolitikai érdekek, a határon inneni és túli magyarság kulturális értékeinek és
kapcsolatainak ápolása, fejlesztése érdekében – a külföldi magyar intézetek útján – az alábbi
feladatokat látja el:
-

ismerteti és népszerűsíti a magyar és a magyarországi kultúra, oktatás és tudomány eredményeit,
beleértve a határon túli magyar kultúra, oktatás és tudomány képviseletét is;

-

figyelemmel kíséri az országok kulturális, oktatási és tudományos életét, az egyetemes magyar
érdekekhez és kultúrához való viszonyát, tapasztalatairól rendszeresen tájékoztatja az érdekelt
minisztériumokat és más hazai intézményeket;

-

kapcsolatokat épít ki és ápol külföldi kulturális, oktatási és tudományos intézményekkel,
szervezetekkel, személyiségekkel, segíti az ezek közötti közvetlen kapcsolatok megteremtését
és bővítését;

-

segítséget nyújt a magyarság jó hírének határon túli megalapozásához és fejlesztéséhez, részt
vesz a magyar kultúra külföldi terjesztésére irányuló tevékenység fejlesztési irányelveinek és
programjának a kidolgozásában;

-

közreműködik az állam- és kormányközi kulturális, valamint oktatási és tudományos
egyezmények előkészítésében és végrehajtásának megszervezésében;

-

segíti a magyar nyelv, a határon belüli és a határon túli magyar kultúra tanulmányozását és
bemutatását külföldön;

-

közreműködik a határon túli magyarok és az anyaország közötti kulturális, oktatási kapcsolatok
ápolásában, elősegíti magyar nemzeti identitásuk megőrzését;

-

közreműködik a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségi oktatás és kultúra eredményeinek
bemutatásában, az ezt segítő intézményi kapcsolatok ápolásában;

-

együttműködésre törekszik a külföldön élő magyarokkal, azok hivatalos szerveivel, valamint a
hungarológiával és a tudományos-technológiai kérdésekkel foglalkozó személyekkel;

-

közreműködik külföldön a Magyarország-kép formálásában, ezzel összefüggésben
együttműködésre törekszik a hazai és a külföldi idegenforgalmi és kereskedelmi szervezetekkel.

A Balassi Intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan oktatási és oktatásszervezési feladatokat lát el,
így különösen:
-

külföldi állampolgárok számára magyar nyelvi, szaktárgyi előkészítő képzések nyújtása,
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-

a magyar, mint idegen nyelv és ország-ismeret oktatása a Magyarországon tartózkodó
külföldiek számára,

-

a magyar, mint idegen nyelv, szakszerű oktatására való felkészülés támogatása,

-

közreműködés a határon túli magyar vonatkozású köz- és felsőoktatási támogatási és
pályáztatási feladatok ellátásában,

-

kapcsolattartás a határon túli – részben vagy egészben – magyar oktatási, tudományos és
művelődési szervezetekkel,

-

kétoldalú tárcaközi megállapodások alapján magyar lektorok és vendégtanárok kiküldése
külföldi magyar oktatóhelyekre, felkészítésük és munkavégzésük szakmai támogatása,

-

magyar nyelvi-hungarológiai képzések szervezése,

-

magyarországi és külföldi hungarológiai kutatások ösztönzése, a kutatási eredmények
megismertetése.

A Balassi Intézet a határon túli magyar hallgatók magyarországi tanulmányainak elősegítése
érdekében szakkollégiumi rendszert tart fenn és működtet, a magyarországi felsőoktatási
intézmények határon túli hallgatói számára kollégiumi elhelyezést és szakkollégiumi képzést
biztosít. A magyar felsőoktatás külföldi népszerűsítésével és a határon túli magyar felsőoktatással
kapcsolatos kutatási feladatokat végez. Ösztöndíjrendszert tart fenn és működtet.
A Balassi Intézet költségvetési javaslata 4 950,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz,
amelyet 790,5 millió forint bevétel és 4 159,8 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett
létszám 266 fő.
millió forintban

Balassi Intézet

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

4 460,3

Bevétel Támogatás

790,5

3 669,8

Engedélyezett
létszám (fő)
266

Változások jogcímenként:
Zárolás bázisba építése

-60,0

-60,0

Többlettámogatás – Belgrádi, Zágrábi és
Pekingi intézet működési költségeire

350,0

350,0

Többlettámogatás – (1463/2013. (VII. 24.)
Korm. határozat) külföldi oktatói mobilitás
hálózat kiadásaira

200,0

200,0

2014. évi javasolt előirányzat

4 950,3

790,5

4 159,8

266

X/15. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
A Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Programmal összefüggésben a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium a minisztériumi háttérintézmények alapvető feladatait áttekintve
szükségesnek tartotta olyan ágazatközi intézmény kialakítását, amely egyaránt alkalmas a
koordinációs és hatósági, kutatási, forráselosztási, létesítménygazdálkodási, ifjúságpolitikai,
közzétételi, formatervezési, a fenntartói irányítási és egyéb feladatainak ellátásra, ezért a
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közigazgatási és igazságügyi miniszter irányítása alá tartozó több háttérintézmény összevonásra
került.
2012. augusztus 16-án jött létre a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal /KIH/ a Wekerle Sándor
Alapkezelő, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálata, az ECOSTAT
Kormányzati Hatásvizsgálati Központ, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő
Központja, a Nemzeti Közigazgatási Intézet, valamint Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
összeolvadásából. 2013 márciusában tovább bővült a Hivatal a Nemzeti Államigazgatási Központ
beolvadásával.
A KIH létrehozása lehetőséget teremtett a gazdaságosabb és hatékonyabb működésre, valamint arra,
hogy a KIM háttérintézményei által megvalósított, európai uniós forrásból finanszírozott programok
jelentős része vonatkozásában egységes projektszervezet kerüljön kialakításra, amely jelentős
mértékben elősegíti a végrehajtás ellenőrzését és a programok eredményes megvalósítását.
Az összeolvadás következtében a KIH alaptevékenysége részeként – a funkcionális feladatai (jogi,
gazdasági, humánpolitikai, informatikai, igazgatási, ellenőrzési) mellett – ellát személyügyi,
igazságügyi, támogatás kezelő- és közvetítői, létesítménygazdálkodási, továbbá - külső partner
kötelező bevonásával – ifjúságpolitikai és területi közigazgatás- szervezéssel és középirányítással
kapcsolatos szakmai feladatokat.
A személyügyi igazgatás területén irányítja a közigazgatási személyügyi tudásbázis fejlesztését,
az ehhez kapcsolódó támogató szolgáltatások nyújtását, biztosítja a pályázati és kiválasztási
eljárásokkal összefüggő szolgáltatásokat, működteti a központi humánkontrolling rendszert,
javaslatot tesz a munkakör alapú rendszerre (MAR) és támogatja annak működtetését, javaslatot
tesz az objektív teljesítménymenedzsment és teljesítményértékelési rendszerre és támogatja annak
működtetését, javaslatot tesz a közszolgálati életpályát támogató belső karrier- és
tehetségmenedzsmentre, és módszertani támogatást nyújt a közigazgatási szervek számára. Ellátja
az integrált humánerőforrás-gazdálkodást támogató informatikai rendszer (KSzSzR) szakmai
üzemeltetésével és továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatait, részt vesz az integrált
humánerőforrás-gazdálkodást támogató humáninformatikai rendszer kiterjesztésével kapcsolatos
feladatok előkészítésében, ellátásában és végrehajtásában, működteti a közszolgálati állásportált,
ellátja az egységes toborzási adatbázis és a tartalékállomány egységes nyilvántartását biztosító,
informatikai rendszerekkel kapcsolatos feladatokat. Szakmai szempontból irányítja és felügyeli a
feladatkörébe tartozó európai uniós projektek végrehatását, irányítja az Új Közigazgatási Életpályát
támogató továbbképzési rendszert, és a továbbképzés minőségirányítási feladatait, irányítja a
közszolgálati utánpótlás érdekében működtetett központi programokat, kiemelten a Magyar
Közigazgatási Ösztöndíj Programot, irányítja a kormányzati személyügyi intézkedésekhez
kapcsolódó gondoskodó személyügyi programokat, kiemelten a Karrier Híd Programot.
Az igazságügy területén irányítja a pártfogó felügyelői tevékenységgel, jogi segítségnyújtással,
áldozatsegítéssel és kárpótlással kapcsolatos jogszabályokban meghatározott feladatok ellátását,
gyakorolja a fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi szolgálata feletti szakmai irányító
szerv jogköreit, a jogi segítségnyújtásra szolgáló, valamint a bűncselekmények áldozatainak
azonnali pénzügyi segélye kifizetésére és kárenyhítésére szolgáló célelőirányzatokkal
összefüggésben a pénzügyi elszámolások tekintetében szakmai irányítást gyakorol a
kormányhivatalok igazságügyi szolgálata felett. Irányítja a kormányhivatalok szakigazgatási
szerveiként működő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok szakmai ellenőrzését, a fővárosi és
megyei igazságügyi szolgálatok egységes jogalkalmazása érdekében, képzéseket és
továbbképzéseket szervez, kialakítja és fejleszti a pártfogó felügyelői szolgálat, a jogi
segítségnyújtó szolgálat, valamint az áldozatsegítő szolgálat és ezen tevékenységekkel érintett
hatóságok, intézmények és szervezetek közötti együttműködést, irányítja a jogi segítői névjegyzék
vezetésével kapcsolatos feladatokat, elbírálja a jogi segítségnyújtás igénybevételével kapcsolatos és
az áldozatsegítő támogatások tárgyában hozott elsőfokú határozatokkal szemben előterjesztett
jogorvoslati kérelmeket. Figyelemmel kíséri az áldozati jogok érvényesülését, tájékoztatást kér az
áldozatokkal kapcsolatba kerülő hatóságoktól, intézményektől, szervezetektől és tapasztalatairól
400

évente elemző jelentést készít. Irányítja a kárpótlási eljárásokkal összefüggő hatósági feladatok
ellátását, a felszámolói névjegyzékvezetéssel összefüggő hatósági feladatok ellátását, a pártfogó
felügyelői, áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási hazai és európai uniós pályázatokat.
A létesítménygazdálkodási feladata keretében irányítja a KIM és a KIM irányítása alá tartozó
intézmények egyes ingatlanainak létesítménygazdálkodásával, üzemeltetésével összefüggő
műszaki, gazdálkodási, fejlesztési és egyéb feladatokat, ellátja a Hivatal vagyonkezelésében lévő
ingatlanok üzemeltetési és vagyonkezelési feladatait, valamint parkoló, garázs üzemeltetését,
fenntartását, ellátja az anyag- és eszközgazdálkodási feladatokat (raktározás, karbantartás,
leltározás, selejtezés), elvégzi az ellátási körébe tartozó intézmények állami és egyéb
rendezvényeivel kapcsolatos helyszín- és egyéb szolgáltatások biztosításának logisztikai feladatait,
irányítja a bölcsődei és óvodai nevelési, ellátási tevékenység megszervezését és dologi feltételeinek
biztosítását, irányítja járműpark üzemeltetését, elvégzi az ellátási körébe tartozó intézmények
közszolgálati munkavállalói és munkaviszonyban foglalkoztatott fizikai alkalmazottak képzését
szolgáló oktatási rendezvényekkel kapcsolatos helyszín- és egyéb szolgáltatások biztosításának
logisztikai feladatait, irányítja a feladataival kapcsolatos építészmérnöki tevékenység folytatásával
és műszaki tanácsadással kapcsolatos feladatokat. Ellátja a kormányhivatalok által használt
ingatlanok fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatos igények szakmai előkészítését, valamint a
kormányhivatalok elhelyezésével kapcsolatosan a kormányhivatalokkal való egyeztetést követően
javaslatokat tesz és intézkedéseket kezdeményez az irányító szerv felé, a kormányablakok
elhelyezésével összefüggően javaslatokat tesz és intézkedéseket kezdeményez, összehangolja a
Magyary Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program részeként az infrastruktúra-fejlesztéssel és az
ingatlan-racionalizálással kapcsolatos feladatokat, ellátja az intézmény informatikai fejlesztéssel és
üzemeltetéssel kapcsolatos feladatait, ideértve a kiemelt projektek megvalósítása során felmerülő
informatikai feladatokat.
Ifjúságpolitikai feladatai tekintetében támogatja az ifjúsági szektor megfelelő működését,
elősegíti az állami-önkormányzati, civil és gazdasági szektorok közötti együttműködést az
ifjúságpolitika és az ifjúsági munka területén, elősegíti a társadalmi kohézió, illetve a versenyképes
tudásalapú társadalom megteremtésének érdekében a fiatalok és közösségeik kompetenciáinak
fejlesztését, szem előtt tartva a partnerség, nyitottság, rugalmasság elveit és gyakorlatát, amely
feladataihoz a Zánka-Új Nemzedék Központ Nonprofit Közhasznú Kft. szolgáltatásait veszi
igénybe.
A területi közigazgatás-szervezési és területi közigazgatási középirányító szervi feladatai
vonatkozásában
felelős a kormányhivatalok funkcionális működési feltételei egységes
szabályozási kereteinek kialakításáért, közreműködik a kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét
és működését érintő jogszabályok, utasítások, intézkedések előkészítésében, illetve
véleményezésében, felelős a kormányhivatalok funkcionális igazgatási működésének
koordinálásáért, összehangolásáért, szervezi a kormányhivatalok tevékenységéről szóló
beszámoltatást, eseti adatszolgáltatásokat, részt vesz az államigazgatási feladat- és hatáskörök
feladatkataszterének elkészítésében, gondoskodik az állami szervezet- és feladatkataszter, valamint
a kormányablakok ügyintézőit támogató tudásbázis létrehozásáról, vezetéséről. Irányítja a
kormányhivatalok költségvetési tervezését, költségvetési beszámolójának elkészítését, figyelemmel
kíséri a kormányhivatalok költségvetése végrehajtásának alakulását, és gondoskodik a költségvetés
végrehajtásáról szóló időszakos tájékoztató elkészítéséről, szervezi a kormányhivatalok
alapfeladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételek biztosítását, részt vesz az
államigazgatási feladat- és hatáskörök feladatkataszterének elkészítésében, részt vesz a fővárosi és
megyei kormányhivatalok feladatkörét, szervezetét és működését érintő projektek előkészítésében,
végrehajtásában, adminisztrációjában, továbbá szervezi a fővárosi és megyei kormányhivatalok,
valamint a kormányablakok (KAB) fejlesztését, a kormányablakok elhelyezésével összefüggően
javaslatokat és intézkedéseket dolgoz ki.
A hazai támogatások tekintetében irányítja a miniszter által meghatározott hazai források
felhasználását, a megvalósuló programokkal összefüggő értékelési és ellenőrzési feladatok
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elvégzését, az egyes fejezetet irányító szervvel a Hivatal számára jogszabály, valamint egyéb
szervezetekkel kötött megállapodásban foglaltak alapján fejezeti kezelésű előirányzataikból,
valamint egyéb forrásból meghirdetett normatívák, pályázatok, ösztöndíjak és egyéb támogatások
szakmai lebonyolítását.
A KIH egyéb feladatai tekintetében közzétételre előkészíti a Magyar Közlöny és a Hivatalos
Értesítő egyes lapszámait, mint elektronikus dokumentumokat, továbbá gondoskodik a
formatervezési tevékenységet előmozdító programok, kiállítások, más rendezvények
kezdeményezéséről, szervezéséről, valamint irányítja a formatervezéssel kapcsolatos ismeretek
összehangolt terjesztését, a hazai formatervezési kultúra fejlesztését, közreműködik a
formatervezők iparjogvédelmi és szerzői jogi ismereteinek gyarapításában, amely tevékenységeihez
a Forum Hungaricum Közhasznú Nonprofit Kft. szolgáltatásait veszi igénybe, valamint módszertani
és tudásközpontként önálló elemzési, hatásvizsgálati, módszertan-fejlesztési tevékenységeket lát el,
jogszabályi hatásvizsgálati segítségnyújtást biztosít a központi közigazgatás számára, társadalmi,
gazdasági, környezeti, statisztikai elemzéseket, kutatásokat, ökonometriai számításokat végez.
A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal költségvetési javaslata 4 932,9 millió forint kiadási
előirányzatot tartalmaz, amelyet 217,3 millió forint bevétel és 4 715,6 millió forint támogatás
finanszíroz. Az engedélyezett létszám 461 fő.
millió forintban
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal
2013. évi törvényi módosított előirányzat

Kiadás
2 867,5

Bevétel
904,8

Támogatás
1 962,7

Engedélyezett
létszám (fő)
244

Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
-

EMMI-KIM (1197/2013. (IV.11.)
BEIK épület üzemeltetési költségeire

-

EMMI-KIM (1058/2013. (II.13.)
ifjúságpolitikai feladatok átvétele

-

NÁK-KIH beolvadás

-

belső átcsoportosítás Design Terminál
létrehozása

Zárolás bázisba építése
Bevételkiesés – Bursa Hungarica
ösztöndíjból származó bevételkiesés

28,8

28,8

143,6

143,6

27

2 634,7

2 634,7

190

-200,0

200,0

-54,2

-54,2

-687,5

-687,5

Többlettámogatás – Budapesti Európai
Ifjúsági Központ (BEIK) épületfenntartás

50,0

50,0

Többlettámogatás – Szabadalmi Bíróság és
az Andrássy úti épület fenntartására

30,0

30,0
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Többlettámogatás – uniós projekt
fenntartására
2014. évi javasolt előirányzat

120,0
4 932,9

120,0
217,3

4 715,6

461

X/17. Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE)
Az NKE létesítéséről a 2011. évi XXXVI. törvény rendelkezett, amelynek értelmében a Zrínyi
Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola és a Budapesti Corvinus Egyetemből
kiváló Közigazgatástudományi Kar (KTK) csatlakozásával 2012. január 1-jén jött létre.
Az NKE alapító okirata szerinti alaptevékenysége: oktatás, tudományos kutatás.
Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenysége képzési területenként:
-

alapképzés,

-

mesterképzés,

-

szakirányú továbbképzés.

Az Egyetem állami feladatként ellátandó alaptevékenysége képzési területenként:
-

alapképzés,

-

mesterképzés,

-

szakirányú továbbképzés.

Képzési területek, amelyeken az Egyetem képzést folytat, illetve folytathat:
-

közigazgatási, rendészeti és katonai,

-

műszaki,

-

társadalomtudományi,

-

gazdaságtudományi,

-

informatikai,

-

orvos- és egészségtudományi,

-

bölcsészettudományi.

Az Egyetem alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb főbb feladatai:
1.

Képzési portfolióbővítés

Az Egyetem a 2013/2014-es tanévben bővíti képzési portfólióját, melyek az alábbi szakok jelentős
bővítését és indulását jelentik:
•

KTK - nemzetközi közszolgálati kapcsolatok MLA

•

KTK - igazgatásszervező ALA

•

RTK - rendészeti vezető MNA

•

RTK - rendészeti igazgatás (biztonsági) ALK

•

RTK - rendészeti igazgatási (vám és jövedékigazgatás) ANA
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2.

NKE Nonprofit Kft. létrehozása

Az egyetem vezetése döntött az NKE Nonprofit Kft. létrehozásáról 5,0 millió forint törzstőkével. A
gazdasági társaság átvette az egyetemtől az oktatást, kutatást kiszolgáló tevékenységet, a
jegyzetboltok működtetését és a rendezvényszervezéssel járó feladatokat.
3.

Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt.

Az egyetem 50%-os részesedést szerzett a Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó Zrt -ben. A
tanagyagfejlesztés, jegyzetkiadás rugalmas feltételeit ezzel megteremtődtek.
4.

Vezető- és Továbbképző Intézet

A Nemzeti Közigazgatási Intézet egyes feladatainak átvételével az egyetem Vezető és Továbbképző
Intézetéhez kerültek a közigazgatási továbbképzéssel kapcsolatos feladatok, melyek a következők:

5.

•

Közigazgatási alapvizsga

•

Közigazgatási szakvizsga

•

Ügykezelői vizsga

•

Titkos ügykezelői vizsga

Molnár Tamás Kutató Központ (MOTA, Központ)

Új feladatként jelent meg 2013-ban a MOTA alapítása és működtetése az egyetem keretein belül. A
Központ feladata a XIX-XX. századi magyar politikai és szellemi élet szempontjából meghatározó
jelentőségű tudományos munkák kutatása és megőrzése.
6.

Ludovika Campus fejlesztése

A Ludovika Campus fejlesztéssel folyamatosan kerülnek az Egyetem és működtetésébe az
elhelyezést biztosító objektumok (épületek, park).
7.

Közszolgálati továbbképzés

A közszolgálati továbbképzés a hatályos szabályozás szerint önfinanszírozó képzési formát jelent.
A közszolgálati továbbképzési rendszer finanszírozása 2014. január 1-jétől új alapokra helyeződik.
A közszolgálati tisztviselőkről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése alapján
a közigazgatási szerv a foglalkoztatotti létszám alapulvételével továbbképzési hozzájárulást
(normatív hozzájárulást) fizet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem számára.
Az NKE költségvetési javaslata 5 519,3 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 1
831,2 millió forint bevétel és 3 688,1 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám
643 fő.
millió forintban
NKE
2013. évi törvényi módosított előirányzat

Kiadás
5 018,0

Bevétel
1 831,2

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

3 186,8

643

Változások jogcímenként:
Belső átcsoportosítás – Bárka Színház
támogatására

-70,0

404

-70,0

Zárolás bázisba építése

-28,7

-28,7

Többlettámogatás – hallgatói
létszámnövekedés és a Ludovika Campus
kiadásaira

500,0

500,0

Többlettámogatás – MOTA Központ
kiadásaira

100,0

100,0

2014. évi javasolt előirányzat

5 519,3

1 831,2

3 688,1

643

X/18. Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ
A Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ a KIM irányítása alá tartozó, országos hatáskörű,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely 2014. január 1-jén kezdi meg
működését.
Közfeladatai, amelyet alaptevékenységként lát el: Magyarország kormánya mindenkori
gazdaságpolitikájának támogatása a kreatívipar állami ösztönzésével; a kreatíviparban rejlő
gazdaságpolitikai és országkép formálási lehetőségek meghatározása és a magyar állam stratégiai
érdekeinek érvényesítése az érintett ágazatokban; a magyar kreatívipar szereplőinek,
teljesítményeinek és a bennük rejlő lehetőségek bemutatása a hazai és a magyar gazdaságpolitika
számára legfontosabb külföldi piacokon; továbbá a Design Terminál együttműködik az országkép
stratégia alakításában és végrehajtásában közreműködő állami intézményekkel.
Az intézmény költségvetési javaslata 600,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet
600,0 millió forint támogatás finanszíroz. Az engedélyezett létszám 35 fő.
millió forintban
Design Terminál Nemzeti Kreatívipari
Központ

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Belső átcsoportosítás – KIH-től

200,0

200,0

Belső átcsoportosítás – KIM felügyelete alá
tartozó szervezetek és szakmai programok
támogatása fejezeti kezelésű előirányzatról

400,0

400,0

2014. évi javasolt előirányzat

600,0

600,0

405

35

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
X/20/2 Célelőirányzatok
X/20/2/1 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat több, a KIM irányítása, felügyelete alá tartozó szervezet, illetve feladat
támogatásának összevonásával került kialakításra.
A KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat költségvetési javaslata 1 443,2 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet
1 443,2 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

1 073,2

1 073,2

-400,0

-400,0

Belső átcsoportosítás – CESCI-re

-30,0

-30,0

Többlettámogatás – centenáriumi kiadásokra

800,0

800,0

1 443,2

1 443,2

Változások jogcímenként:
Belső átcsoportosítás – Design Terminál
létrehozásához

2014. évi javasolt előirányzat

X/20/2/2 Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása
A Magyar Kormánytisztviselői Kar jogállását, feladatát és hatáskörét a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény határozza meg. A Magyar Kormánytisztviselői Kar
érdekképviseletet lát el a kormánytisztviselői hivatás gyakorlásával összefüggő ügyekben.
A Magyar Kormánytisztviselői Kar működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
költségvetési javaslata 50,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 50,0 millió forint
támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlettámogatás – az MKK működési
kiadásaira

50,0

50,0

2014. évi javasolt előirányzat

50,0

50,0

406

X/20/2/7 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat biztosítja a nemzeti ünnepek és egyéb - országos jelentőségű - kiemelt ünnepek,
események, évfordulók, világnapok méltó, az ország márkaképe építéséhez hozzájáruló
szervezésének, lebonyolításának, a rendezvényekhez kapcsolódóan a lakosság széles körű és
részletes tájékoztatásának, az ünnepi tájékoztató kiadványok összeállításának, kiadásának, a
rendezvényekhez kapcsolódó sajtóesemények lebonyolításának és egyes nemzeti rendezvények
lebonyolítását biztonsági szempontból felügyelő és irányító operatív törzs működési költségeinek
forrását.
A Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat költségvetési javaslata 760,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 760,0
millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

510,0

510,0

Többlettámogatás – kiemelt ünnepi
rendezvények támogatására

250,0

250,0

2014. évi javasolt előirányzat

760,0

760,0

Változások jogcímenként:

X/20/2/10 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014. fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat biztosítja a hagyományos lengyel-magyar kapcsolatok új tartalommal való
megtöltéséhez és annak kihasználásához szükséges költségek forrását, a horvát-magyar
együttműködéssel kapcsolatos kiadások, valamint az egyéb regionális kapcsolatok fenntartásához és
fejlesztéséhez társuló kiadások finanszírozását.
A Közép-kelet európai regionális együttműködés 2014. fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési
javaslata 80,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 80,0 millió forint támogatás
finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

50,0

50,0

Belső átcsoportosítás – KIM felügyelete
alá tartozó szervezetek és szakmai
programok támogatása fejezeti kezelésű
előirányzatról

30,0

30,0

2014. évi javasolt előirányzat

80,0

80,0

Változások jogcímenként:

407

X/20/2/17 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény alapján a magyar állam ellen
indított kártalanítási perben a felperes részére a jogerős bírósági határozatban megállapított
kártalanítás kifizetésére szolgál.
A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat
költségvetési javaslata 120,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 120,0 millió
forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

120,0

120,0

2014. évi javasolt előirányzat

120,0

120,0

X/20/2/18 Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján a peren kívüli
támogatások esetén a jogi szolgáltatást végző jogi segítő díjának állam általi térítésére vagy
megelőlegezésére, a polgári és büntető peres eljárásokban a fél helyett az állam által kifizetendő
vagy előlegezendő pártfogó ügyvéd díjának megfizetésére vagy megelőlegezésre, az ezzel
kapcsolatos banki és postaköltségek kifizetésére használható fel. Az előirányzat fedezetet nyújt
továbbá az Európai Unió másik tagállamába irányuló jogi segítségnyújtás iránti kérelem
lefordítására kirendelt szakfordító díjának állam általi megtérítésére vagy annak megelőlegezésére.
Az előirányzat kezelő szerve a KIH.
A Jogi segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 115,0 millió forint
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 115,0 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

115,0

115,0

2014. évi javasolt előirányzat

115,0

115,0

X/20/2/19 Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Az előirányzat célja a Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat felállításához való
hozzájárulás, amely támogatja azokat a határon túli civil szervezeteket, amelyek hatékony
segítséget biztosítanak, ha bárkit és bárhol a Kárpát-medencében, nemzeti hovatartozása miatt vagy
ezzel összefüggésben jogsérelem ér.
A Kárpát-medencei Magyar Jogsegély Szolgálat fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési
javaslata 50,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 50,0 millió forint támogatás
finanszíroz.
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millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

50,0

50,0

2014. évi javasolt előirányzat

50,0

50,0

X/20/2/20 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló
törvény alapján a bűncselekményt vagy tulajdon elleni szabálysértést, illetve bűncselekmény vagy
tulajdon elleni szabálysértés közvetlen következményeként sérelmet elszenvedett és emiatt
életminőségükben veszélybe került személyek anyagi sérelmei enyhítésére szolgál.
A Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata
100,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 100,0 millió forint támogatás
finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

100,0

100,0

2014. évi javasolt előirányzat

100,0

100,0

X/20/2/27 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzatból kerülnek finanszírozásra a nemzetközi szervezeti tagságból adódó tagdíjak és
ugyanezen szervezeteknek fizetendő tagállami hozzájárulásból adódó – megállapodáson vagy a
nemzetközi szervezet belső előírásán alapuló – egyéb költségek, valamint a nemzetközi szervezetek
üléseinek tartalmi előkészítéséhez szükséges szakértői munkák. Az előirányzat biztosítja továbbá a
miniszter felelősségi körébe tartozó valamennyi nemzetközi kötelezettséggel összefüggő kiadások
fedezetét, továbbá a fordítási díjakat is.
A Nemzetközi kötelezettségek teljesítése fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 27,7
millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 27,7 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

22,0

22,0

5,7

5,7

27,7

27,7

Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
-

KÜM-KIM – UNIDROIT
tagdíj fedezetének átadása

2014. évi javasolt előirányzat
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X/20/2/41 Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat az 1158/2012. (V. 18.) Korm. határozat 9-10. pontja alapján a beruházás részét
képező előkészítési, tervezési, bontási és építési munkák költségeit fedezi.
A Ludovika Campus fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 1 151,0 millió forint
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 1 151,0 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

3 400,0

3 400,0

-2 249,0

-2 249,0

1 151,0

1 151,0

Változások jogcímenként:
egyszeri feladat miatti kivezetés (1158/2012. (V.
18.) Korm. határozat)
2014. évi javasolt előirányzat

X/20/2/44 Bárka Színház támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a Színház működési költségeit fedezi.
A Bárka Színház támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 178,9 millió forint
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 178,9 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől átvett/átadott
feladat (tételesen)
-

Önkormányzattól történő átvétel

belső átcsoportosítás – NKE-től
2014. évi javasolt előirányzat

108,9

108,9

70,0

70,0

178,9

178,9

X/20/2/45 Hunor Iroda működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat támogatást nyújt a brüsszeli H4 - HunOR Irodának, melynek célja a magyarországi
megyék érdekképviseletének biztosítása, valamint a K+F szektor képviselete Brüsszelben.
A Hunor Iroda működésének támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 30,0
millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 30,0 millió forint támogatás finanszíroz.
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millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlettámogatás – az Iroda működési költségeire

30,0

30,0

2014. évi javasolt előirányzat

30,0

30,0

X/20/2/46 Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése
A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum (NKK) ingatlanon a Kárpát-medencei vezetőképzési és
ifjúsági központ jön létre, a jelenleg 15 000 tagot számláló cserkészet számára. A Központ
kialakításának célja, hogy helyszínt nyújtson a kisközösségi értékelvű nevelés kézzelfoghatóvá
tételéhez.
A Nagykovácsi Kastélypark Komplexum fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési
javaslata 985,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 985,0 millió forint támogatás
finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlettámogatás – Nagykovácsi
Kastélyparkkal kapcsolatos kiadásokra

985,0

985,0

2014. évi javasolt előirányzat

985,0

985,0

X/20/3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása
X/20/3/2 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat támogatást nyújt Magyarország határai mentén, valamint Közép- és DélkeletEurópa egyéb államaiban az önkormányzatok és a civil szféra által kezdeményezett határon
átnyúló együttműködésekhez.
A Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata fejezeti kezelésű
előirányzat költségvetési javaslata 70,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 70,0
millió forint támogatás finanszíroz.
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millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

100,0

100,0

-30,0

-30,0

70,0

70,0

Változások jogcímenként:
Zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

X/20/3/4 Európai Területi Társulások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat az Európai Területi Társulások (ETT-k) számára biztosít támogatást alapítási és
működési költségeik fedezésére pályázat útján. A pályázati kiírás részleteit a miniszter határozza
meg. Az előirányzat felhasználásában lebonyolító szervezetként a Közigazgatási és Igazságügyi
Hivatal működik közre.
A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése
érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés
előmozdítása érdekében az alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulások
megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a
társulás cél szerinti tevékenységeik érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás
keretében kapjanak támogatást.
A kormányzati célkitűzés a határ menti elszigetelt területek és együttműködéseik támogatása, ezért
cél, hogy az ETT-k hatékonyabban juthassanak forrásokhoz működésük folytonossága, fejlesztéseik
fenntarthatósága, illetve az adott térség gazdaságfejlesztési szerepének biztosítása érdekében.
Az Európai Területi Társulások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata
126,9 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 126,9 millió forint támogatás
finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

126,9

126,9

2014. évi javasolt előirányzat

126,9

126,9

X/20/3/21 Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány
támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat felhasználásának célja a Közalapítvány, továbbá az általa fenntartott XX. Század
Intézet, a XXI. Század Intézet és a Terror Háza Múzeum működésének biztosítása.
A közalapítvány célja a tudományos kutatás, közművelődési, oktatási és a kulturális javak
védelmével kapcsolatos állami feladat ellátása. A közalapítvány gondoskodik a magyar és középkelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek kutatásáról és elemzéséről, különös
tekintettel az 1917-től napjainkig terjedő időszakra, a diktatúrák történetére és a magyarországi
viszonyokra. A közalapítvány elősegíti a korszakra vonatkozó kutatási eredmények közzétételét,
ezeknek a közoktatás, a közművelődés számára történő minél szélesebb körű hozzáférhetőségét,
támogatja a korszakra vonatkozó történeti kutatásokat.
A XXI. Század Intézet fő célja a XXI. század történelmének tudományos vizsgálata. Elsődleges
feladata a magyar és a közép-kelet-európai történelem, politika és társadalom tényeinek,
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összefüggéseinek kutatása, feldolgozása és bemutatása. Az Intézet elősegíti a rendszerváltással
kapcsolatos kutatómunkát, továbbá a korszak politikai pereinek levéltári kutatását, bemutatását, a
diktatúrák mélyreható elemzését, összehasonlítását. A korszak történelmének feltárását célzó
rendezvényeket: konferenciákat, tudományos ülésszakokat, szimpóziumokat szervez és támogat.
A XXI. Század Intézet alapvető feladata a politikatudományi tárgyú kutatások támogatása, illetve
ehhez kapcsolódóan, a politikatudományt segítő tevékenység. Az Intézet fontosabb tevékenységei a
következők:
-

politikatudományi tárgyú pályázatok kiírása és a sikeres projektek pénzügyi támogatása,

-

konferenciák szervezése,

-

idegen nyelvű politikatudományi témájú művek magyarra fordítása, könyvkiadás,

-

szakmai műhelyek működtetése.

Az Andrássy út 60. alatt működő Terror Háza intézmény nemcsak múzeum, hanem a két totális
diktatúra áldozatainak emlékhelye is.
A Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány fejezeti kezelésű
előirányzat költségvetési javaslata 1 010,0 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 1
010,0 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

210,0

210,0

800,0

800,0

1 010,0

1 010,0

Változások jogcímenként:
Többlettámogatás – a rendszerváltás 25.
évfordulója rendezvénysorozat kiadásaira
2014. évi javasolt előirányzat

X/20/4 Határon túli magyarok programjainak támogatása
X/20/4/3 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
A fejezeti kezelésű előirányzattal ellátott feladat biztosítja a nemzetpolitikai szempontból kiemelt
jelentőségű partnerek, programok és fejlesztési célok támogatását, illetve az e célra létrehozott
intézmények és szervezetek működtetéséhez és fenntartásához biztosít anyagi forrásokat, melyek a
határon túli magyar szervezetek, közösségek fenn- és megmaradását biztosítják.
Az előirányzatból kerülnek támogatásra az ún. nyilvános és nem nyilvános támogatói döntés szerint
nevesített szervezetek, tevékenységek, melyek kiemelt jelentőséggel bírnak a Kormány számára a
határon túli magyar nemzetpolitika letéteményeseiként.
A támogatásban részesülő szervezetek által megrendezésre kerülő programok, kulturális események
finanszírozását és azok anyagi forrását biztosítja az előirányzat, melyek megfelelnek és
összhangban állnak az előirányzat támogatási céljaival és a nemzetpolitikai célkitűzéseinkkel.
A fejezeti kezelésű előirányzat által ellátandó feladat végrehajtását megfogalmazó és megalapozó
jogszabályok:
-

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet,
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-

a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm.
rendelet.

A Nemzetpolitikai tevékenység támogatása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata
4 166,4 millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 4 166,4 millió forint támogatás
finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

3 539,4

3 539,4

-723,0

-723,0

Többlettámogatás – 1167/2013. (III. 29.)
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola

350,0

350,0

Többlettámogatás – 1392/2012. (IX.20.)
Sapientia Egyetem

1 000,0

1 000,0

2014. évi javasolt előirányzat

4 166,4

4 166,4

Változások jogcímenként:
egyszeri feladat miatti kivezetés
(Magyarság Háza)

X/20/11 Járási szociális feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a
továbbiakban: Szoctv.) és végrehajtási rendeletei alapján a járási (fővárosi kerületi) hivatalok által
megállapított időskorúak járadéka és ápolási díj kifizetésére szolgál. Fedezetet nyújt az ápolási díj
megállapításához kapcsolódó, a Szoctv. 43/A. § (4) bekezdése szerinti szakértői díjra is. Az
előirányzatból kerül továbbá megtérítésre az ápolási díjat terhelő – és a fővárosi és megyei
kormányhivatal által megelőlegezett – járulék összege is.
Az előirányzat felhasználása közvetlen módon, vissza nem térítendő támogatásként a járási
(fővárosi kerületi) hivatal által megállapított jogosult részére történő – jogszabályban
meghatározottak szerinti – kifizetéssel történik. Az előirányzat felhasználásában lebonyolító
szervezetként a fővárosi és megyei kormányhivatalok működnek közre.
A Járási szociális feladatok ellátása fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 22 385,6
millió forint kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 22 385,6 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

Támogatás

18 325,9

18 325,9

1 666,0

1 666,0

531,4

531,4

Változások jogcímenként:
járási szociális feladatok kiegészítése 12
hónapra
járási kormányhivatalok által fizetendő
szociális segélyek átvétele az önkormányzati
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fejezettől (12 hónap)
járási kormányhivatalok által fizetendő ápolási
díj kiegészítésének átvétele az EMMI fejezettől
Belső átcsoportosítás – megyei
kormányhivataloktól postaköltség elvonása
2014. évi javasolt előirányzat

1 710,0

1 710,0

152,3

152,3

22 385,6

22 385,6

X/20/25 Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Az előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható és központi forrásból nem
finanszírozható feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál.
A Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat költségvetési javaslata 161,8 millió forint
kiadási előirányzatot tartalmaz, amelyet 161,8 millió forint támogatás finanszíroz.
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

161,8

161,8

2014. évi javasolt előirányzat

161,8

161,8

III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
X/. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Az uniós források felhasználásának szerepe minden szakterület szempontjából kiemelkedően
fontos. A KIM jelenleg számos projekt előkészítésében és megvalósításában vesz részt önálló
projektgazdaként, konzorciumi partnerként vagy szakmai-stratégiai partnerként.
A KIM érintettségével megvalósuló uniós társfinanszírozású programok az alábbi táblázatokban
találhatóak.
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1428/2013. (VII. 10.) Korm. határozat
az Államreform Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének módosításáról, az
Államreform Operatív Program tartaléklistájáról, és az Államreform Operatív Program 20092010. évekre szóló akcióterve módosításáról
Mindhárom prioritás KIM releváns
I. Prioritás
Kon Konstrukció
neve
strukc
ió
kódj
a

Pályázatok,
kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
KMR+KONV
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

A
konstru
kció
szakma
i
tartalm
áért
felelős
miniszt
er

A
konstruk
ció
szakmai
tartalma
tekinteté
ben
feladatkö
rrel
rendelke
ző
további
miniszter

1 1 Kormányzati 0,00 0,20
A kormányzati szervek infokommunikáció
17 informatikai
0,0
területén gyakorolt irányító és ellenőrző
szolgáltatási
0
tevékenységének tapasztalatai szerint az IT
és egazdálkodás, tervezés, és üzemeltetés szoros
közigazgatási
felügyeletével gazdaságosabbá és célszerűbbé
sztenderdek
tehetők a közigazgatás IT ráfordításai.
kidolgozása
A konstrukció keretében a kormányzati
informatikai irányítás szabályozási, biztonsági
és operatív szempontú fejlesztése valósul meg,
amelynek eredményeként számonkérhető
standardizált műszaki elvárások, korszerű
adatfeldolgozó környezet jön létre. Az egyes
részfejlesztések együttesen képesek a
közigazgatási informatika konszolidációjának
támogatására.

NFM

KIM

12
2,10 0,00
Az állampolgárokat érintő legfontosabb és
6 Jogszabályok
0,0 legnagyobb ügyfélkört jelentő ügyek folyamata
és
0
egyszerűbbé válik, ezáltal csökken a
folyamatok
jogszabályokból eredő adminisztratív terhek
egyszerűsítés
(pl. időráfordítás stb.) mértéke, ami növeli az
e,
állampolgári elégedettséget. A projekt
egyszerűsítés
keretében a pályázati konstrukcióban
ének
megvalósuló egyszerűsítések egységes
koordinációja
módszertani keretek között, folyamatos
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KIM

2011
2012 20
13

(kiemelt
projekt és
pályázat)

szakmai mentorálás és koordináció mellett
folynak, ami biztosítja a projekt
eredményességét. A központi monitoring
rendszer és az egységes módszertan révén
kimutatható lesz az adminisztratív
tehercsökkentés teljes értéke.

12
Az
0,00 0,20
Az elvárt konkrét eredmény egységes
10 elektronikus
0,0
koncepció elkészítése, illetve az abban
ügyintézésre
0 foglaltakat szolgáló jogszabály módosítások és
vonatkozó
új jogi normák szövegének a kidolgozása.
jogszabályi
Közvetve pedig cél az elektronikus ügyintézés
környezet
használatának növelése a jogszabályi környezet
felülvizsgálat
ügyfélközpontú megközelítésével. A projekt
a
feladata továbbá a szakmai, társadalmi
egyeztetésre megfelelő forma kialakítása, a
vélemények konszolidálási mechanizmusának
kialakítása, a döntéshozók megfelelő
informálása a végleges tervezettel kapcsolatos
véleményekről.

KIM

11
0,00 1,20
A pályázat eredményeként minden
19 Hatásvizsgála
0,0 minisztériumban több előterjesztés kapcsán
tok és
0
érdemi hatásvizsgálatok születnek. Ezek
stratégiák
segítségével kialakul az egységes módszertanra
elkészítése
épülő hatásvizsgálati rendszer, valamint
elterjednek a modern vizsgálati módszerek. A
pályázat az ÁROP 2009-2010. évi
akciótervében szereplő, a kormányzati
jogszabály-előkészítési folyamat átalakítását
célzó kiemelt projekt eredményeire épül.

KIM

1 2 Közhiteles
12 címregiszter
kialakítása

0,00 0,95

A közigazgatáson belüli egységes címkezelés
0,0
megvalósításával
0 a közigazgatási szervek közötti együttműködés,
valamint az ügyfelekkel való kapcsolattartás
egyszerűsítése, és a címek ellenőrizhetősége
által az ügyintézés biztonságosabbá tétele. A
címkezeléshez kapcsolódó jogszabályi
környezet
megújításával, a cím változások címkezelési
eseményekkel egyidejű címregiszterbe
rögzítésével pontosabb és naprakész
címregiszter kialakítása. A címregiszter által
biztosított címkezelési szolgáltatásokra
támaszkodva a címek rögzítésével és
nyilvántartásával kapcsolatos adminisztráció
csökkentése, valamint az eljárásokban helyes
címadatok alkalmazása által a hatósági
eljárásokban gyorsabb és hatékonyabb
ügyintézés biztosítása.

VM

12

0,00 2,10

Jelenlegi szabályozás vizsgálata, szervezeti és

KIM
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NFM

KIM

7

Kormányhiva
talok
szervezetfejle
sztése

0,0
0

12
22

A jelenlegi 0,00 0,00
Jelen projektterv célja egy olyan reform
szociális
0,2 megvalósításának magalapozása, mely egy új
ellátórendszer
7
struktúra kialakítását alapozza meg és
folyamataina
létrehozása esetén képes a jelenleg működő
k
elosztási és folyósítási rendszer
átalakításáho
modernizálására, technikai oldalról történő
z szükséges
kiegészítésére, elektronizálására és
módszertanok
költséghatékony módon történő működtetésére.
kidolgozása
A projekt eredményeként megalkotott
koncepció olyan egységes eljárási rendszer
megteremtésének feltételeit és a magvalósítás
szükséges lépéseit mutatja be, melyek
végrehajtása esetén az egyes szociális ellátások
eljutásának módszerei a jogosultakhoz
egyöntetűvé válnak. Az egyes
munkafolyamatok felülvizsgálatával, és
megújításával a szociális transzeferek kifizetési
rendszerének új működési modellje lesz
kialakítható.
0,00 1,27

1.A. Nyilvántartás
4
ok
adattisztítási
és migrációs
feladatainak
ellátása

0,0
0

személyzeti átvilágítás, új szervezeti modell
kidolgozása, szervezeti stratégia elkészítése,
irányítási és támogatási folyamatok
racionalizálása, képzés, arculati integráció,
tájékoztatási tevékenységek.
KIM

A projekt keretében megvalósul a különböző
állami nyilvántartások és adatbázisok
adatállományának tisztítása, aktualizálása,
valamint a nyilvántartások migrációs feladatai.

KIM

NFM

Ágazati
prioritásokat
megvalósító
12
kiemelt
8 projekt keret

0,30

· járási államigazgatási rendszer kialakításának
megtervezése;

KIM

12
9

0,50

· ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások
kidolgozása;

KIM

11
15

0,30

· közszolgáltatások versenyképességi
szempontú javítása;

KIM

NGM

12
17

0,08

· adatok, információk szolgáltatásával
kapcsolatos jogszabályok felülvizsgálata;

KIM

NFM

12
14

0,30

· a közhiteles nyilvántartásokról, valamint a
nemzeti adatvagyon kezeléséről szóló
jogszabályok felülvizsgálata;

KIM

NFM
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12
20

0,39

· e-közigazgatási irányítás megújítása a
központi közigazgatásban;

KIM

NFM

11
22

0,18

· a helyi közszolgáltatások versenyképességet
szolgáló modernizálása

KIM

BM

12
0,00 1,40
A Szervezetfejlesztés Program - a Magyary
18/A Szervezetfejl
0,0
Zoltán Közigazgatás-fejlesztési Program
esztési
0
végrehajtásaként - a központi költségvetési
program
szervek és azok területi egységeinek (a fővárosi
államigazgatá
és megyei kormányhivatalba integrált
si szervek
szakigazgatási szervek kivételével)
számára
eredményességi és hatékonysági szempontú
(egyfordulós
fejlesztését jelöli meg fő célként. A pályázat a
projektkivála
megyei kormányhivatalok által le nem fedett
sztási eljárás)
államigazgatási szervekre fókuszál, ily módon
lehetővé válik a közigazgatási
szervezetrendszer egészének modernizálása. A
szervezetfejlesztési eszköztár elemei komplex
lehetőséget biztosítanak az érintett
közigazgatási szervek költségvetési, emberi
erőforrás és működési szempontú fejlesztésére,
saját szükségleteiknek megfelelően. A
pályázatos konstrukció keretein belül valósul
meg a pályázó szervek átvilágítása, melynek
alapján elkészül a pályázat céljainak eléréséhez
szükséges cselekvési terv kidolgozása, majd
végrehajtása.

KIM

12
0,00 0,40
A kiemelt projekt keretein belül valósul meg a
18 Szervezetfejl
0,0
pályázatos projektek megvalósításához
esztési
0
szükséges módszertanok kidolgozása, a
program
koordinációs és támogatói feladatok ellátása.
(kiemelt
projekt a
koordinációra
)

KIM

1A5

A pályázati konstrukció az új megközelítésű
Szervezetfejlesztési Program önkormányzati
lába a konvergencia régiókban.

KIM

A kiemelt projekt célja kettős:
· A koncepció megelőzését célzó program
végrehajtása, ami két évre megszabja a

KIM

0,00 0,00
Szervezetfejl
esztés a
konvergencia
régiókban
levő
önkormányza
tok számára
(egyfordulós
projektkivála
sztási eljárás)

11
21

Korrupció
megelőzése
és a

1,6
0

0,00 0,68
0,0

419

BM

közigazgatásfejlesztés
áttekintése

11
26

0

korrupció megelőzését célzó konkrét
intézkedéseket. A program alapelve a
megelőzés, s az ezt szolgáló intézkedések
megvalósításához járulna hozzá a projekt.
· A Maqgyary Program a kormányzati működés
átalakítását is megcélozza. A projekt másik
eleme átfogó áttekintést kíván készíteni a
kormányzati működésről azzal a céllal, hogy
javaslatot tegyen az azt követő években
megteendő további lépésekre.

A jó állam 0,00 0,00
A korábbi Magyary Programok, valamint a
koncepció
0,8
készülő Magyary Program elemeinek
támogatottság
0 nemzetközi beágyazása, és illesztése a jelenlegi
ának
közigazgatás fejlesztési fő irányokhoz.
növelése az
Mindezek mellett a jelenlegi közigazgatás
együttműköd
fejlesztési elképzelések, valamint a jövőre
és speciális
vonatkozó tervek között jelentős szerep jut a
területeinek
közigazgatás módszertani megalapozásának és
erősítésével
fejlesztésének.

KIM

II. prioritás
Konstrukció
neve
Kon
strukc
ió
kódj
a

Pályázatok,
kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
KMR+KONV
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

A
konstru
kció
szakma
i
tartalm
áért
felelős
miniszt
er

A
konstruk
ció
szakmai
tartalma
tekinteté
ben
feladatkö
rrel
rendelke
ző
további
miniszter

KIM

NFM

2011
2012 20
13
0,00 0,50
22
A projekt keretén belül tájékoztatási
18 Közigazgatás
0,0 kampányokra kerül sor a lakosság részére az ei
0
közigazgatási és egyéb közigazgatási
szolgáltatáso
szolgáltatásokról, azok működéséről,
k
elérhetőségéről, igénybe vételének feltételeiről,
használatára
előnyeiről. Emellett megtörténik a
való
közigazgatási szolgáltatások nyújtásában
ösztönzés és
résztvevő ügyintézők továbbképzése
azokról
tájékoztatás
420

22
0,00 0,30
A pályázat végrehajtása során a képzésnek a
16 Jogalkalmazá
0,0 pályázat tárgyaként megjelenő joganyag tárgyi
s javítása
0 ismertetésén túl ki kell terjednie a kapcsolódó
jogszabályi környezet rövid bemutatására, a
szabályozás alapjául szolgáló társadalmi
környezet és elérni kívánt társadalmi célok
megismertetésére, a gyakorlati végrehajtást
szolgáló eszközök ismertetésére, továbbá az
ügyintézés, illetve tágabban a jogalkalmazás
segítésének a módjaira. A pályázat tárgyát
képező jogszabályi környezet elméleti
megismerése és a szabályok gyakorlatban
történő alkalmazásához szükséges ismeretek
megszerzése mellett lépéseket kell tenni az
egységes jogalkalmazási gyakorlat kialakítása
felé is. A képzések megtervezésénél törekedni
kell a lehető legszélesebb jogalkalmazói
célközönség bevonására. Kötelező lehetőséget
biztosítani a szabályozás által érintett partnerek
számára a képzésben való részvételre. A
pályázat végrehajtása során külön tájékoztató
dokumentumokat kell készíteni a pályázat
tárgyául szolgáló teljes jogszabályi
környezetről, melyeket bárki számára
ingyenesen elérhetővé kell tenni az interneten.

KIM

22
Új
17 közszolgálati
életpálya

0,00 0,97

Az új életpálya révén csökkenhet a fluktuáció,
0,0
valamint nőhet a közszolgálati pálya iránti
0 érdeklődés, ami hozzájárulhat a tisztviselői kar
korösszetételéből (a nyugdíjkorhatár előtt állók
magas számából) fakadó, rövidesen várható
problémák sikeres kezeléséhez.

KIM

NFM,
BM, HM

2 2 Elektronikus
19
képzési és
távoktatási
anyagok
készítése

0,00 0,00

A konstrukció keretében elektronikus képzési
0,7 anyagok készülnek a közigazgatási szerveknél
0 dolgozók kompetenciáinak fejlesztése céljából.
Emellett távoktatási rendszer és öntanulási
módszer kidolgozásához és bevezetéséhez
szükséges képzések és kompetencia-fejlesztés
is megtörténik.

KIM

NFM

22
0,00 1,60
Kormányablakok munkatársainak képzése
20 Kormányabla
0,3 elnevezésű kiemelt projekt az országos szinten
kok
3
felálló kormányablaki hálózat munkatársai
munkatársain
számára nyújt egységes színvonalú, az
ak képzése
ügyfélszolgálati tevékenység ellátásához
szükséges ismereteket és kompetenciákat átadó
képzést. A projekt Kormányablakok
kialakításának első szakaszában lebonyolított
hasonló célú képzések tapasztalati
költségadatain nyugszik.

KIM

421

2 2 Tudásalapú
21 közszolgálati
előmenetel
támogatása

0,00 0,98

Tudásalapú közigazgatási előmenetel
0,0 támogatása elnevezésű kiemelt projekt célja,
0 hogy az Országgyűlés által a 2011. évi XXXVI.
törvényben 2012. január 1-i hatállyal
megalapított Nemzeti Közszolgálati Egyetem
képessé váljon a közszolgálati szakemberek
felsőfokú képzésére, továbbá a közszolgálati
életpályamodellt támogató továbbképzési
rendszer működtetésére. Ez kiterjed mind
korszerű tananyagok és oktatási módszerek
kialakítására, mind pedig a pályaorientáció, a
közszolgálati előmenetel és a közszolgálati
pályán maradás céljából szükséges képzések
programozási és fejlesztési feladataira.

KIM

22
Képzés a
0,00 0,71
A kiemelt projekt keretében az önkormányzati
22 konvergencia
0,0 munkatársak részére valósulhatnak meg az
régiókban
0 önkormányzati igényekhez igazodó képzések
lévő
azzal, hogy a képzéseken való részvétel
önkormányza
ingyenes az önkormányzatok számára
toknak
(kiemelt
projekt)

KIM

22
0,00 0,00
Workshopokon, interaktív szemináriumokon,
23 Közigazgatás
0,7 interaktív előadásokon keresztül valósul meg a
i szervek
7 közigazgatási szerveknél - a minisztériumok és
munkatársain
azok háttérintézményeiben, a központi és
ak
területi kormányhivataloknál, központi
kompetencia
hivataloknál, valamint az autonóm
fejlesztése
szervezeteknél - dolgozó kormánytisztviselők
kompetencia fejlesztése

KIM

BM

III. prioritás
3A2

0,00 0,00
Szervezetfejl
esztés KMR
régióban levő
önkormányza
tok számára
(egyfordulós
projektkivála
sztási eljárás)

0,6
8

A közép-magyarországi régió
önkormányzatainak szervezetfejlesztése az
önkormányzati feladatok változása kapcsán,
illetve a közszolgáltatások színvonalának
emelése céljából

422

KIM

BM

1626/2013. (IX. 5.) Korm. határozat
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2007-2008., 2009-2010. és 2011-2013.
évekre szóló akciótervének módosításáról
EKOP 2011-2013. évekre szóló akcióterv mindhárom prioritás KIM releváns
I. prioritás

Konstrukci
ó kódja

Konstrukció
neve

Pályázatok,
kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
KMR+KONV
(MrdFt)

A konstrukció célja

A
A
konstrukci konstrukci
ó szakmai ó szakmai
tartalmáér tartalma
t felelős tekintetébe
miniszter
n
feladatkörr
el
rendelkező
további
miniszter

201 2012 2013
1
1.1.16

1.2.14

A bírósági
0,00 0,29 A projekt fő célja az
szervezetrendsze 0,00
igazságügyi reform
rt érintő
következtében
jogszabályi
bekövetkezett törvényi
változásokból
változásokból fakadó
eredő
fejlesztési igények
fejlesztések a
megvalósítása a
Bírósági
bíróságok
Integrált
működésének
Informatikai
szempontjából
Rendszerben és a
alapvető, a napi
Vezetői
ügyvitelt meghatározó
Információs
informatikai
Rendszerben
rendszerek
tekintetében. A
fejlesztés
eredményeképpen a
rendszerek alkalmassá
válnak arra, hogy
folyamatosan és
rugalmasan kövessék a
strukturális
változásokat.
A hivatalos
lapok kiadási
folyamatának
modernizálása

0,00 0,00 A projekt célja, hogy
megoldást nyújtson a
0,10
hivatalos lapok
(Magyar Közlöny,
Hivatalos Értesítő)
megjelentetésével
423

KIM

KIM

összefüggő
munkafolyamatok
hatékony, egyszerű és
biztonságos
átalakítására,
elősegítve a
közigazgatáson belüli
feladatvégzés
szervezeti és
informatikai
támogatottságát,
koordinációját.
1.2.15

E-közigazgatási
0,00 0,00 A projekt célja, hogy
Szabad Szoftver 0,20
szabad szoftveres
Kompetencia
alaptevékenységeket
Központ
végezzen, elősegítve,
létrehozása
hogy hazánkban
jobban elterjedjenek a
szabad szoftverek,
ennek hatásaként
javuljon a
közigazgatási
informatikai
rendszerek
interoperabilitása. A
kompetencia központ
elsősorban bevezetés
támogató
tevékenységeket
végez: honosítás,
fejlesztés,
terméktámogatás,
oktatás, illetve
elkészíti az ezeket
megalapozó
dokumentációkat.

KIM

1.2.18

A KEKKH
1,00 0,00 A projekt célja a
informatikai
0,00
KEKKH számítógépes
infrastruktúráján
szolgáltató
ak fejlesztése
kapacitásának
(szerverek) kiépítése
és fejlesztése, a
szükséges szoftver
eszközök és
kapcsolódó
szolgáltatások
biztosítása.

KIM

1.2.26

A járási
hivatalok
informatikai

0,00 5,10 A projekt célja a
0,00
kormányhivatali
szervezeti rendszer
424

KIM

infrastruktúráján
ak fejlesztése

részét képező járási
hivatalok stabil
működéséhez
szükséges informatikai
infrastruktúra
fejlesztése, helyi és
központi
szolgáltatások
kialakítása illetve
továbbfejlesztése,
beleértve azok
eszközigényét. Az
infrastruktúrafejlesztést a
korábbiakhoz képest a
járási hivatalok
szélesebb köre
számára teszi lehetővé,
magasabb színvonalon.

1.A.2

Ágazati pályázat
2,70 0,00 Az egyfordulós
a közigazgatási 0,00
pályázat célja több
szolgáltatások
közigazgatási
belső
szakrendszer
folyamatainak
informatikai
megújítására
fejlesztése az
elektronikus
ügyintézés
elterjesztése, illetve a
közigazgatási munka
hatékonyabbá tétele
érdekében.

NFM

KIM

1.A.3

Kimutatható
0,00 0,40 A pályázat célja a
megtakarítással 0,00
funkcionális
járó központi
szolgáltatások
elektronikus
rendszerbe integrálása
szolgáltatások
és ezáltal azok olcsóbb
használatára
működtetése. Ilyen
történő áttérés
szolgáltatások,
(Kormányzati
amelyek
felhő, NTG
igénybevételére való
csatlakozás,
átállást célszerű
gazdálkodás,
támogatni:
intézményi
- Központi
működtetés,
kormányzati felhő
iratkezelés)
szolgáltatások
intézményi
bevezetéséhez
szükséges
infokommunikációs
fejlesztések,
- Nemzeti Távközlési

NFM

KIM

425

Gerinchálózathoz
(NTG) való
csatlakozáshoz
szükséges intézményi
infokommunikációs
fejlesztések,
- az intézményi
gazdálkodásnál a
központi
szolgáltatásokra átállás
- az alapvető
intézményműködtetési
szolgáltatásokra átállás
(beleértve az
alapszintű
irodaautomatizálási
környezetet szövegszerkesztő,
levelező rendszer),
- irat- és
dokumentumkezelés.
ÁFA
kompenzáció
1.

0,00 0,20
0,00

Prioritás
0,30 23,0 15,2
9
4

Tartalék támogatási konstrukciók
1.2.27

Országos
hatáskörű
nyilvántartások
és a kormány.hu
webportál
meglévő
informatikai
infrastruktúráján
ak korszerűsítése

0,00

0,00

A projekt
2,0 eredményeként az
0 országos
hatáskörű
nyilvántartási
rendszerek
teljesítmény és
költséghatékonys
ág szempontjából
megújításra
kerülnek. A
korszerű
környezetnek
köszönhetően
megnő a
lekérdezések
sebessége,
jelentősen
csökkenek az
üzemeltetési

426

KIM

költségek, és a
rendszerek
megbízhatósága
növekszik. Fő
fejlesztési
területek:
- kormany.hu
webportál
kiszolgáló
infrastruktúra
kiváltása,
- hatósági
szolgáltatások
naplózó
rendszerének
korszerűsítése,
- nyilvántartások
licensz és
hálózati
konszolidációja,
valamint
- a szervertermek
infrastruktúrájána
k korszerűsítése.
1.

Tartalék
támogatási
konstrukciók

0,00

0,00
3,3
1

II. prioritás
Konstrukc
ió kódja

Konstrukció
neve

Pályázatok,
kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
KMR+KONV
(MrdFt)

A konstrukció célja

A
konstrukc
ió
szakmai
tartalmáér
t felelős
miniszter

további
miniszter

201 201 201
1
2
3
2.1.12

ESR - az
A cél az integrált
egységes európai 5,00 0,00 0,38 rendszer létrehozásával
hívószámra (112)
a segélyhívásokat
alapozott Európai
fogadó rendszerrel
Segélyhívó
együtt működtetve egy,
Rendszer
a különböző
veszélyhelyzetekben
427

A
konstrukci
ó szakmai
tartalma
tekintetébe
n
feladatkörr
el
rendelkező

NFM

BM, KIM

összehangolt irányítást
lehetővé tevő, a
készenléti szervek
között élő és operatív
kapcsolatot biztosító
tevékenységirányítási
keretrendszer
kialakítása.
Az egyetlen
hívószámon történő
segélyhívással több, a
segélynyújtásban
érintett szervezet
elérése válik
párhuzamosan
lehetségessé, és a
segélyhívással a bajba
jutottak számára
történő gyors és
összehangolt munka
eredményeivel a
szolgáltató
közigazgatás
közvetlenül és konkrét
eredményekkel
igazolhatja, hogy
valóban az emberekért
működik, valamint
működésének
középpontjába a
polgárok igényeit és
elvárásait helyezi.
2.1.14

Telefonos
ügyfélszolgálat
megújítása

Megvalósul azon
0,90 0,00 0,00 contact center szemlélet, amelynek
célja a hatékony
üzemeltetetés és
erőforrás-gazdálkodás,
az egységes
folyamattervezési
szemlélet és oktatási
módszertan, továbbá az
egységes tudásforrásból
történő
ügyfélkiszolgálás.
Mindezen célok
kézzelfoghatóvá
tételének eszköze a
szolgáltatási szint
paramétereinek
meghatározása, azok
folyamatos
428

KIM

monitorozása és eltérés
esetén azonnali
beavatkozás
megkezdése, valamint
teljesítményértékelés és
minőségbiztosítási
rendszer kidolgozása,
betartatása. A
kialakított rendszer
transzparens működése
lehetővé teszi, hogy a
vezetői információs
rendszeren keresztül a
fenntartó szervezet
felelősének mindenkor
lehetősége legyen
információt kinyerni az
ügyfélkiszolgálás
minőségének
állapotáról.
A megvalósuló
rendszer erőforrásai
lehetőséget biztosítanak
arra, hogy más
közigazgatási
szervezetek telefonos
ügyfélszolgálati
tevékenységét a contact
center - részben vagy
egészben - átvegye, és
annak további
üzememeltetéséről
gondoskodjon. Ezen túl
a contact center belső
help-desk szolgáltatás
biztosítására is képes,
amelynek célja, hogy a
közigazgatásban
dolgozók számára belső
támogatást biztosítson,
ezzel segítve a
közigazgatás egységes
ügykezelési
folyamatainak
megvalósítását.
2.1.15

Az integrált
A cél a
ügyfélszolgálatok 0,00 1,00 0,00 kormányablakok
interoperabilis
hálózatai hátterének
informatikai
fejlesztése és az
infrastruktúrájána
okmányirodák
k kialakítása
működéséhez
szükséges kiegészítő
429

KIM

eszközök és
szolgáltatások
biztosítása.
2.1.22

Az Elektronikus
A projekt elsődleges
szolgáltatások 0,00 0,60 0,00 célja a hatékonyabb
kiterjesztése és az
igazságszolgáltatás
emberi
kialakítása érdekében,
erőforrások
olyan informatikai
optimalizálása az
alkalmazás létrehozása
ítélkezés
és bevezetése, amely
időszerűségének
által - a területi
javítása
diszparitások
érdekében
csökkentésével minden egyes magyar
állampolgár számára
ugyanolyan színvonalú,
gyors, tér- és
időkorlátoktól mentes,
megbízható bírósági
ügyintézés válik
elérhetővé. A fejlesztés
révén olyan
informatikai rendszer
és portálfelület
kialakítására kerül sor,
amelynek segítségével
egyrészt a közvélemény
releváns információhoz
juthat a bírói
ügyteherelosztás
tekintetében, másrészt
az állampolgárok és a
társszervek igazgatási
kérdésekben egységes,
könnyen kezelhető
elektronikus
felhasználói kezelői
felületen keresztül
intézhetik ügyeiket.

KIM

2.1.23

A járási
Az ügyfelek
hivatalok
0,00 0,00 6,00 elektronikus csatornán
integrálása a
közvetlenül igénybe
kormányhivatalo
vett ügyfélszolgálati
k ügyfélszolgálati
kiszolgálásba, illetve a
rendszerébe
telefonos, valamint a
személyes
ügyfélszolgálati
kiszolgálásba a járási
hivatalok illetve egyes
kormányhivatali
szakigazgatási szervek

KIM
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bevonásához szükséges
informatikai feltételek
kialakítása, beleértve a
személyek és
információk
elérhetőségéhez
szükséges eszköz,
hálózat és alkalmazás
fejlesztéseket.
2.2.5

Az Informatikai
A projekt célja, hogy a
Közháló
0,00 0,24 0,00 NISZ Zrt. által
programban a
működtetett Közháló
kormányzati
rendszerben
feladatokat ellátó
emeltszintű internetszervek és
szolgáltatással ellátott
közintézmények
1250 intézmény
részére biztosított
telephelyén lévő
internet
hálózati
hozzáférések
berendezéseinek
kiszolgáló
cseréjével lehetővé
informatikai
tegye az internet
végberendezésein
sávszélesség
ek korszerűsítése
növekedését,
csökkentse a
meghibásodások miatti
kieső forgalmi
időszakok tartamát. A
fejlesztéssel
közvetlenül javul az
intézmények Közháló
szolgáltatásokhoz
hozzáférése, saját
weboldalaik
üzemeltethetősége, a
saját működési
hatékonyságuk.

NFM

BM, KIM

2.3.8

Teljeskörű
Az új azonosítási
ügyfélazonosítás 0,00 2,15 0,00 megközelítés a piaci
trendeket figyelembe
véve nagyobb
szabadságfokot biztosít
az ügyfélnek, lehetővé
téve az állami
költségvetést nem
terhelő megoldások
alkalmazását is. A
projekt keretében
kialakul a teljeskörű
ügyfélazonosítási
rendszer. Itt alapvetően
a személyek (mind a

KIM

NFM,
NGM
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természetes, mind az
egyéb, természetesen
külön-külön feladatként
értelmezve) hiteles
nyilvántartása egészül
ki olyan új elemekkel,
amelyek az azonosítás,
elektronikus
kapcsolattartás és
ügyintézés
hatékonyabb és olcsóbb
megoldásait biztosítják
magasabb garanciális
szintek mellett. Ennek
egyik fontos eleme a
rendelkezés
nyilvántartásszolgáltatás kialakítása,
amelyben az érintett
(személy)
azonosítására,
kapcsolattartására,
adatkezelésére
vonatkozóan
megszorító (például
magasabb biztonsági
szintű azonosítás
megkövetelése), illetve
megengedő
rendelkezést tehet
(például normál e-mail
kapcsolat igénylése). A
jogbiztonság
garantálásához
kialakításra kerül (a
szűken vett belső
állami feladatkörre) az
állami hitelesítés
szolgáltatás. Ez
egyrészt az állam
nevében történő gépi
hitelesítésekhez
szükséges igazolásokat
(tanúsítványokat) adja
ki, másrészt a kézi
kiadmányozási
feladatokhoz megfelelő
biztonsági szintű
aláírási lehetőséget tesz
lehetővé. A projekt
keretében valósul meg
az azonosítók közti
átjárhatóságot biztosító
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(így magasabb
kényelmi szintű
azonosítási
szolgáltatások
kialakítását lehetővé
tevő) összerendelési
szolgáltatások
kialakítása is, amely az
interoperabilitás egy
olcsó, hatékony
megoldását biztosítja.
„A belső piaci
szolgáltatásokról szóló
2006/123/EK irányelv
implementálása
(SZIR)” projekt
részbeni megvalósítása.
2.A.2

Ágazati pályázat
Az egyfordulós
a közigazgatási 0,00 2,20 2,00 pályázat célja több
szolgáltatásokhoz
közigazgatási
való hozzáférést
szakrendszerhez való
támogató
hozzáférés javítása az
fejlesztésekre
e-közigazgatási
szolgáltatások széles
körben való
elterjesztése érdekében.

NFM

2.1.24

Digitalizált
Az OGYK 2010 előtti
törvényhozási 0,00 0,00 0,45 digitalizált
tudástár 2. ütem
állományainak
összekapcsolása,
analitikus szintű
metaadatokkal való
ellátása; ezek során a
történeti országgyűlési
dokumentumok
ülésnap-szintű elemzőanalitikus feldolgozása.
A digitalizált állomány
folyamatos bővítése a
könyvtár
dokumentumállományá
ból válogatott
művekkel. Terveink
szerint a projekt végére
az olvasók - a DTT
projekt első
szakaszában digitalizált
2 millió oldallal együtt
- összesen 4 millió
oldal terjedelmű
digitális állományt

KIM
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KIM

érhetnek majd el.
Ennek biztosításához a
megfelelő eszközök,
tároló kapacitások
beszerzése,
szoftverfejlesztés,
programozói
közreműködés. A
feladat elvégzésével az
ország legnagyobb
terjedelmű jogi
tartalomszolgáltatása
jön létre. A könyvtár
területén egy korszerű
digitalizáló műhely és
oktatóterem kialakítása,
amely a projekt
befejezése után is képes
a könyvtári és más
parlamenti
dokumentumok
digitális állományainak
folyamatos bővítésére,
valamint a felhasználók
képzésére.
ÁFA
kompenzáció
2.

0,00 0,00 0,20

Prioritás
5,90 14,8 17,1
4
3

Tartalék támogatási konstrukciók
2.1.9

Törvényhozás
A megvalósítandó
Információs
0,00 0,00 0,20 rendszer tárgya az
rendszer és a
Országgyűlési
kapcsolódó
Hivatalnak a modern
weboldal
kor igényeinek
továbbfejlesztése
megfelelő, az
információs társadalom
lehetőségeire építő
fejlesztése. A
versenyképességnövelési cél
érvényesítése
érdekében összhangban az
állampolgárok és a
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KIM

vállalkozások növekvő
elvárásaival - az eddigi
intézmény-centrikus
hozzáállás helyébe
folyamatosan a
szolgáltatás-, illetve
ügyfélközpontú
megközelítés lép. A
hivatali folyamatok
átszervezésével,
egyszerűsítésével, majd
ezt követően
infokommunikációs
eszközökkel történő
támogatásával
hatékonyabbá válik a
Hivatal működése. A
projektjavaslat
magában foglalja a
hivatal működésének,
eljárásainak,
folyamatainak,
szolgáltatásainak az
infokommunikációs
technológiát kihasználó
modernizációját.
2.1.15

2.

Az integrált
A projekt két fő elemét
ügyfélszolgálatok 0,00 0,00 0,60 képező személyes és
interoperabilis
elektronikus
informatikai
ügyintézési csatorna
infrastruktúrájána
működtetéséhez
k kialakítása
szükséges informatikai
alapinfrastruktúra
feladat, valamint az
ügyfélszolgálati
rendszer kialakítása
feladat kapcsán többek között - az
érintett munkahelyek
darabszámának
növekedése, a
jogszabályváltozások
(pl. Ket), valamint az
ügyszámok növekedése
által okozott többlet
feladatok teljesítése.
Tartalék
támogatási
konstrukciók

0,00 0,00 0,80
III. prioritás
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KIM

Konstrukció
kódja

Konstrukció
neve

Pályázatok,
kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
KMR+KONV
(MrdFt)

A konstrukció célja

A
A
konstrukció konstrukció
szakmai
szakmai
tartalmáért
tartalma
felelős
tekintetében
miniszter feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

2011 2012 2013
3.1.3

Ágazati
0,00 0,95 0,92 Az egyfordulós
pályázat a
pályázat célja olyan
Középinformatikai
Magyarországi
fejlesztések
Régióban
végrehajtása a
megvalósítandó
Középfejlesztésekre
Magyarországi
Régióban amelyek az
operatív programban
megfogalmazott
beavatkozási irányok
(Közigazgatási belső
folyamatok
megújítása és
elektronizálása;
Hozzáférést szolgáló
fejlesztések)
megvalósulását
szolgálják.

NFM

KIM

0,00 2,60 0,00 A projekt egy olyan
központi
elektronikus
alkalmazásszolgáltató (ASP)
központ kialakítását
célozza meg, amely
lehetővé teszi a helyi
önkormányzati
feladatellátás és
belső működés
támogatását a
Középmagyarországi régió
vonatkozásában.

NFM

KIM, NGM

3.1.6
Önkormányzati
ASP központ
felállítása

3.

Prioritás

0,00 5,55 0,92

Tartalék támogatási konstrukciók
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3.1.3

Ágazati
0,00 0,00 2,00 Többlet forrás
pályázat a
biztosítása az
Középegyfordulós
Magyarországi
pályázathoz,
Régióban
melynek célja olyan
megvalósítandó
informatikai
fejlesztések
fejlesztésekre
végrehajtása a
KözépMagyarországi
Régióban amelyek az
operatív programban
megfogalmazott
beavatkozási irányok
(Közigazgatási belső
folyamatok
megújítása és
elektronizálása;
Hozzáférést szolgáló
fejlesztések)
megvalósulását
szolgálják.

NFM

KIM

3.1.6

0,00 0,00 0,60 Az „Önkormányzati
Önkormányzati
ASP központ
ASP központ
felállítása” projekt
felállítása
kiegészítése a KMR
régión belül.

NFM

KIM, NGM

3.

Tartalék
támogatási
konstrukciók

0,00 0,00 2,60
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Az EKOP 2009-2010. évekre szóló akciótervének módosítása az 1472/2013. (VII. 24.) Korm.
határozat alapján
Konstrukció
kódja

2.3.6

Projekt
megnevezése

Operatív
Program

Támogatást
igénylő neve

Kiemelt
projekt
támogatási
összege
(KONV+KMR
Mrd Ft)

Státusz

0,80

cím, szakmai
tartalom
módosítva

Oktatási és
Elektronikus
kormánytisztviselői Közigazgatás Közigazgatási
funkciókat
Operatív
és
támogató
Program
Igazságügyi
kártyarendszer
Minisztérium
kiépítése

1469/2012. (X. 26.) Korm. határozat
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterv 2-6.
prioritásának a megállapításáról
5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése
Konstrukci
ó kódja

Konstrukció
neve

Pályázatok,
kiemelt
projektek
meghirdethető
kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció
célja

A
konstrukció
szakmai
tartalmáért
felelős
miniszter

A
konstrukció
szakmai
tartalma
tekintetében
feladatkörrel
rendelkező
további
miniszter

201 201 201
1
2
3
5.3.1.B-1

Roma emberek
A társadalmi
képzésbe
1,52 0,00 0,00 előítélettel és
Közigazgatás
ágyazott
munkaerő-piaci
i és
foglalkoztatása a
diszkriminációval Igazságügyi
szociális és
küzdő
Miniszter
gyermekjóléti
munkanélküli
ellátórendszerbe
roma emberek,
n
elsősorban roma
nők társadalmi
befogadásának és
foglalkoztatásána
k javítása,
szociális és
gyermekjóléti
szakmákra való
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képzésük és ezen
intézményekben
történő
foglalkoztatásuk
előkészítése.
5.5.1.B

Közösségi
Az országos
Emberi
kezdeményezése 6,19 0,00 0,00 szemléletváltás
Erőforrások Közigazgatás
k és önkéntes
előmozdítása a
Miniszter
i és
programok
családi szféra
Igazságügyi
támogatása - B
társadalmi
Miniszter
komponens: A
jelentőségével
családi
kapcsolatban,
közösségi
integrált
kezdeményezése
szolgáltatások
k és programok
nyújtásával a
megerősítése
fiatal gyermekes
családok
támogatása - a
kötelező
önkormányzati
alapellátási
feladatokat
kiegészítő
eszközökkel - kis
közösségi
kezdeményezések,
például ún.
„családi erőforrás
központok
létrehozása útján.

5.5.2.

Az önkéntesség
A felnőtt
Emberi
elterjesztése
1,36 0,00 0,00 lakosság
Erőforrások Közigazgatás
önkéntességre
Miniszter
i és
való
Igazságügyi
hajlandóságának
Miniszter
növelése, az
önkéntes
tevékenység
általános
társadalmi
megbecsültségéne
k emelése és ezzel
együtt az
önkéntesség
helyi/térségi
szintű
népszerűsítése.
Cél továbbá a
civil szervezetek,
önkormányzatok,
önkormányzati és
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állami
intézmények
szociális,
egészségügy és
oktatás területén
biztosított
szolgáltatási
kapacitásának
fejlesztése
önkéntesek
bevonásán
keresztül.

X/5. Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH):
I.

2014. évben folyamatban lévő projektek

A fejezet tartalmazza azokat a 2014. év közben lezárandó projekteket is, amelyek a lezárt
projektekre vonatkozó fejezetben ismételten, felsorolás szinten megjelennek. Ezeknél a
projekteknél a 2014. évben támogatás igénybevétele, illetve a KEK KH költségvetését terhelő
kiadások is megjelennek, a 2014. évben már jelentkező fenntartási időszak miatt.
EKOP-1.2.18 Kormányhivatalok műszaki-gazdasági integrációja
Egységes Közigazgatási Munkakörnyezet és Hálózati Infrastruktúra kerül kialakításra, megvalósul a
szakigazgatási rendszerek elérése valamennyi kormányhivatalból. A projekt eredményeképpen a
kormányhivataloknál egységes pénzügyi-gazdálkodási, iratkezelési és személyügyi rendszerek
kerülnek bevezetésre, továbbá egységesítésre kerülnek a levelezési, csoportmunka támogató és
jogosultságkezelési, informatikai beszerzési- és nyilvántartási rendszerek. A kormányhivatalokat és
szakigazgatási rendszereket az egységes infrastruktúra használatában többszintű help desk segíti. A
projekt tervezett zárása: 2014.12.31.
EKOP-1.2.18-2012-2013-0001 KEKKH informatikai infrastruktúrájának kialakítása
A projekt célja a KEKKH számítógépes szolgáltató kapacitásának (szerverek) kiépítése és
fejlesztése, a szükséges szoftver eszközök és kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.
EKOP 2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperabilis informatikai infrastruktúrájának
kialakítása
A megvalósuló projekt célja a kormányablakok hálózatai hátterének fejlesztése és az okmányirodák
működéséhez szükséges kiegészítő eszközök és szolgáltatások biztosítása. A projekt zárásának
időpontja: 2014. 06. 30-a.
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EKOP-1.2.18/A-2013 Szervezetfejlesztési program államigazgatási szervek számára ( a
konstrukció megnevezése, projekt cím még nincs)
Az egyfordulós pályázat célja - a kiemelt projekt keretein belül kidolgozott módszertanok
segítségével (útmutató 1. számú melléklet) – a központi közigazgatási szervezetek belső működési
hatékonyságának javítása, amely magába foglalja:
• a szervezet teljesítményének mérését és értékelését a szervezetre testre szabott teljesítmény
indikátorok segítségével,
• működőképes belső folyamatok kialakítását és továbbfejlesztését,
• a szervezeti tudás hatékony feltérképezését, kiaknázását és megtartását, valamint
• a folyamatosan változó környezethez alkalmazkodni tudó, és
• önértékelő és önfejlesztő szervezeti gyakorlat és szervezeti kultúra kialakítását.
EKOP-1.A.3 Kimutatható megtakarítással járó központi elektronikus szolgáltatások
használatára történő áttérés (Kormányzati felhő, NTG csatlakozás, gazdálkodás, intézményi
működtetés, iratkezelés)
Az egyfordulós pályázat alapvető célja a kormányzati funkcionális szolgáltatások központi
infokommunikációs rendszer(ek)be integrálása és ezáltal azok olcsóbb működtetése. A fejlesztések
eredményeképpen igazolhatóan javulnak, gyorsabbá válnak a közigazgatás belső folyamatai, idő-,
erőforrás és költségmegtakarításokat lehet elérni, emelkedik az információbiztonság szintje.
ÁROP-1.2.12. Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia régiókban
A közhiteles Címregiszter projekt célja a magyarországi címkezelés egységes jogszabályi
környezetének, igazgatási folyamatainak és egy teljes, közhiteles címnyilvántartásnak a
megvalósítása. A projekt eredményeként egy egységesített jogszabályi háttér, a közhiteles cím
elsődleges változásainak egységesített kezelése és egy központi mester címadat nyilvántartás jön
létre.
Az adatfeltöltés tekintetében a címregiszter csak a meglévő közhiteles nyilvántartások - személyi
adat- és lakcímnyilvántartás és ingatlan-nyilvántartás - adataira épít, adatok a címregiszterbe
csak ezekből a nyilvántartásokból kerülhetnek be.
A Címregiszter nyilvántartás adatai közvetlen vagy közvetett módon lesznek elérhetőek a
közigazgatás szereplői részére és fokozatosan válnak az egyes nyilvántartások referencia adataivá.
A projekt az alap-címadatok nyilvántartását hozza létre, valamint azokat az eljárásokat és
szabványokat, amelyek egyrészt biztosítják ezen adatok frissülését és az adatminőség fenntartását,
másrészt lehetővé teszi más intézmények számra a szabvány szerinti csatlakozást, rendszereik
illesztését. A projekt zárásának időpontja: 2014.08.31.
ÁROP – 1.A.4. Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása
A projekt alapvető célja a különböző állami nyilvántartások és adatbázisok adatállományának
tisztítása, aktualizálása, valamint a nyilvántartások migrációs feladatai. A megvalósuló
pályázatoknak olyan eredményt kell elérniük, amely révén elérhető az egyes állami, országos (nem
csak közhiteles) nyilvántartások és adatbázisok adatállományának tisztítása, adatminőségi javulása,
aktualizálása.
A pályázat megvalósítása során figyelemmel kell lenni a Közhiteles Címregiszter kialakítása a
konvergencia régiókban kiemelt projekt céljaira és annak megvalósítása során elért vagy elérni
kívánt eredményekre. A projekt zárásának időpontja: 2014.04.30.
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KHA 2011/3.4.1.1 A SIS II rendszerkomponenseihez kapcsolódó tesztelési feladatok elvégzése,
az éles üzembe állás támogatása projekt megvalósítása
A Magyar Köztársaság csatlakozása a Schengeni Információs Rendszer második generációjához
(SIS II), a schengeni vívmányok teljeskörű alkalmazása informatikai feltételeinek megteremtése az
NS.CP és a szakrendszerek vonatkozásában, rendszertesztek végrehajtása, éles üzembeállás
támogatása.
KHA 2013/3.4.1.1 SIS II-re történő átállást követő kiemelt monitorozás, támogatás
a)
A SIS II-re történő akadálytalan éles üzemi átállás biztosítása és kezdeti időszak követéstámogatása:
• Az átálláshoz szükséges Starter User Guide elkészítése
• Fokozott rendelkezésre állás szakértői támogatással (saját erőforrás). A KEK KH szakértőinek
normál munkaidőben és túlmunkában nyújtott rendelkezésre állása az átállási időszakban
b) SIS II éles üzembe állása után szükségessé váló igények fejlesztői követése:
A SIS II éles üzemre való átállást megelőzően – több fázisban – jelentős fejlesztési folyamatok
zajlottak. Ennek során állt elő a jelenleg tesztelés alatt álló komplex rendszer, illetve annak
valamennyi szolgáltatása.
A projekt céljaként előirányzott fejlesztési keret biztosítása teszi lehetővé az éles üzemre való
átállás utáni tapasztalatok figyelembe vételével ezek fejlesztői lekövetését, a SIS II stabil
működésének érdekében.
KHA 2013/3.4.1.2 N.SIS II HU átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány készítése
A projekt céljaként előálló átfogó elemzés és megvalósítási tanulmány megvalósítja a teljes hazai
N.SIS II rendszerszintű leírását, valamint alapot teremt a rendszer finomhangolásának
végrehajtására és a jövőbeni továbbfejlesztés irányainak kijelölésére. Egyúttal hozzájárul a
schengeni értékelési folyamatban Magyarország sikeres értékelésének lebonyolításához is.
További eredményként jelentkezik, hogy az egységes dokumentáció megalapozza integrált
rendszerüzemeltetés kialakításának lehetőségét, amely e tanulmány hiányában jelenleg nem
megoldott.
KHA 2013/3.4.2.1 Az NS.CP Portál továbbfejlesztése a SISII nemzeti jogszabályok
követelményeinek megfelelően
A nemzeti SIS II törvény által meghatározott feladatok tartalmilag két csoportba oszthatók:
1. NS.CP Portál teljes funkcionalitásának megvalósítása a szakrendszerrel nem rendelkező jelzések
kezelésére esetén.
2. Kiegészítő tevékenységek megvalósítása, automatizálása
A vesztett, lopott kitöltetlen okmányok (biankó) jelzéskezelésének lehetővé tétele az NS.CP Portál
felületen.
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KHA 2013/3.4.2.2 SIS II mentési és archiválási rendszer
SIS II mentési és archiválási rendszer:
A SIS II rendszer üzembeállása után, szükséges az adatok biztonságos és hosszú-távú mentése és
tárolása.
Az adatok esetleges fizikai sérülése esetén az archivált állományok lehetőséget nyújtanak a gyors
(napokban mérhető) visszaállítására, ellenkező esetben ugyanez a folyamat heteket vehet igénybe.
A hosszú-távú tárolással biztosítani lehet az erre jogosultsággal rendelkező szervek számára a
jogszabályoknak megfelelően történő adatkezelés ellenőrzését.
SIS II-t kiszolgáló hardver infrastruktúra fejlesztése:
A projekt célja a SIS II rendszer meglévő háttértároló kapacitásának megnövelése a lefolytatott
tesztek eredményéből kiindulva, az egy hét alatt átlagos üzem mellett képződött adatmennyiségből
számítva, figyelembe véve az egy évre előre prognosztizált várható diszkterület igényt.
KÖZOP- 5.5.0-A Közlekedésbiztonság növelése terén kifejtett rendőrségi tevékenység
komplex fejlesztése
A tervek szerint országos lefedettséggel Komplex Közlekedési Ellenőrzési Pontok kerülnének
kialakításra (a továbbiakban: KKEP), ezek a pontok sebességmérés képessége mellett egyéb
funkciókkal lennének felruházva (adatok és rendszámfelismerés képessége szükséges).
II.

2014. évben fenntartási szakaszban lévő projektek

2014. évben fenntartási időszakban lévő projektek felsorolása:
•

EKOP-2.3.8 Teljes körű ügyfél azonosítás (projekt zárás: 2013.11.30)

•

EKOP-2.1.7-09-2011-0001 Elektronikus anyakönyvi nyilvántartás megvalósítása (projekt
zárás: 2014.01.01)

•

EKOP-2.3.6 Oktatási és Kormánytisztviselői funkciókat támogató kártyarendszer kiépítése
(projekt zárás: 2013.06.30)

•

EKOP-2.1.14 Telefonos ügyfélszolgálat megújítása (projekt zárás: 2013.09.30)

•

EKOP-3.1.2-10-2011-0001 Egységes központi elektronikus irat- és dokumentumkezelő
rendszer (projekt zárás: 2013.06.30).

•

KHA2010/3.4.1.2 A SIS II-höz kapcsolódó, a KEK KH üzemeltetésében lévő
szakrendszerek fejlesztési és tesztelési feladatainak elvégzése (projekt zárás: 2013.06.30).

•

KHA2010/3.4.1.3 Beutazási és Tartózkodási Tilalom alá eső személyek nyilvántartására
szolgáló szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1 alapján (projekt
zárás: 2013.06.30).

•

KHA2010/3.4.1.4 Letelepedési és Tartózkodási Engedéllyel rendelkező személyek
nyilvántartására szolgáló szakrendszerhez interfész fejlesztés a CS.ICD 3.0 és NS.ICD 2.1.1
alapján (projekt zárás: 2013.06.30).

•

KHA20103.4.1.5 SIS II tartalék rendszer hardver infrastruktúra bővítése, kapcsolódó
szolgáltatások nyújtása (projekt zárás: 2013.06.30).

•

EKOP-1.A.1-08/A-2009-0003 Egyes kiemelt közszolgáltatások elektronikus ügyintézési
lehetőségének kiterjesztése back office működés átalakítása (projekt zárás: 2012.12.31).

•

EKOP-1.A.1-08/B-2009-0003 Hatósági erkölcsi bizonyítvány elektronikus kérelmezéséhez
és kiállításához szükséges feltételek kialakítása (projekt zárás: 2012.12.31).

•

EKOP-2.1.15 Az integrált ügyfélszolgálatok interoperábilis informatikai infrastruktúrájának
kialakítása (projekt zárás: 2014.06.30.)
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•

EUCARIS Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer

•

SZNYR Szabálysértési Nyilvántartási rendszer (projekt zárás: 2013.02.28.).

•

ÁROP-1.2.12 Közhiteles címregiszter kialakítása a konvergencia régiókban (Projekt zárás:
2014.08.31)

•

ÁROP-1.A.4 Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása (Projekt zárás:
2014.04.30)

•

KHA2009/3.4.1 A Nemzeti Rendszerintegrációs Központ (NS.CP) fejlesztése, tesztelése és
infrastruktúrájának bővítése (Projekt zárás: 2011.06.30)

•

KHA2009/3.4.6 A KEK KH kezelésében lévő szakrendszerek fejlesztése és belső tesztje
(Projekt zárás: 2011.06.30)

•

KHA2010/3.4.1.1 A SIS II rendszerintegrációs központhoz kapcsolódó fejlesztési és
tesztelési feladatok elvégzése (Projekt zárás: 2012.06.30)

•

KHA2011/3.4.1.1 A SIS II rendszerkomponenseihez kapcsolódó tesztelési feladatok
elvégzése, az éles üzembe állás támogatása projekt megvalósítása (Projekt zárás:
2013.06.30)

•

ECRIS Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer

•

TSZR Publikálás Területi Szolgáltató Rendszer

X/9. Kutatóintézetek
Közpolitikai Kutatások Intézete
A Közpolitikai Kutatások Intézete – konzorciumban a KIM-mel – 2011-ben 118,3 millió forint
támogatást nyert el az ÁROP-1.1.12. pályázaton. A pályázat megvalósításának határideje 2015.
A támogatások lehívása előreláthatólag az alábbiak szerint alakul:
-

2012. 26,5 millió forint

-

2013. 33,4 millió forint

-

2014. 31,6 millió forint

-

2015. 26,8 millió forint

X/17. Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH)
A Hivatal az európai uniós források felhasználásával összefüggésben közreműködik az európai
uniós
forrásból
támogatott
fejlesztések
(projektek)
tervezésében,
előkészítésében,
megvalósításában, elszámolásában és a fejlesztések lezárásában.
Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal felelősségi körébe tartozó európai uniós finanszírozású
projektek:
I.

2014. január 1-én megvalósítás alatt lévő projektek

Államreform Operatív Program (ÁROP)
ÁROP-1.2.18-2012-2012-0001 „Szervezetfejlesztési Program”
Pilot projekt, a KIM konzorciumi vezetésével.
A projekt keretében elindítandó szervezetfejlesztési program elsődleges célja a közigazgatási
működési hatékonyság növelését támogató kezdeményezések célzott alkalmazása; beavatkozási
területeinek és a kapcsolódó módszertani eszközeinek meghatározása, szükség esetén egyedi
fejlesztése az egységes elvek és módszerek mentén történő, fenntartható, folyamatos működés444

fejlesztés megvalósulása érdekében. Időtartam: 2013. 01.01. – 2014.04.30 Összköltsége:(KIH, és
KIM, mint konzorciumi vezető) 400 000 000 Ft, KIH-re eső rész. 80 695 000 Ft
ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 „Újközszolgálati életpálya”
A konstrukció célja, hogy a kidolgozás alatt lévő új életpálya modell egyes intézkedései
megvalósulhassanak. Az új életpálya célja, hogy kialakuljon a tervezhető közigazgatási karrier, jól
működő motivációs és ösztönző-rendszer jöjjön létre. Időtartam: 2012.12.01. - 2014.02.28.
Összköltsége: (KIH, és KIM, BM, mint konzorciumi partnerek) 969 999 600 Ft, KIH-re eső rész:
605 771 725 Ft, KIM: 164 993 675 Ft, BM: 199 934 200 Ft
Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)
TÁMOP-2.1.2/12-1-2012-0001 „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”
Az akkreditált felnőttképzést folytató intézmények részvételével megvalósítandó projekt célja, hogy
a magyar lakosság körében számottevően növekedjen a digitális ismeretekkel és az idegen nyelvi
kompetenciákkal rendelkezők száma.Időtartam: 2012. 05. 01 - 2014. 10. 31. Összköltsége:
13 000 000 000 Ft, KIH-re eső rész: 11 100 574 884 Ft
TÁMOP-4.2.4-A/1-11/1-2012-0001 „Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése országos program”
A projektek célja a kimagasló oktatási és kutatási tevékenység ösztönzése – a műszaki -, és a
természettudományok, a matematika és az élettudományok területére fókuszálva –, hogy hazánk a
nemzetgazdaság, valamint az európai gazdaság szempontjából jelentős eredményeket érhessen el. A
program elősegíti a kutatói életpálya vonzóvá tételét, kutatási támogatást biztosít a kutatói életpálya
minden szakaszában, és hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok elegendő számban szerezzenek
matematikusi, mérnöki, illetve egyéb tudományos végzettséget. Időtartam: 2012.04.01-2014.09.30
Összköltsége: 1 000 000 000 Ft
TÁMOP-4.2.4/A2-11/1-2012-0001 „Hazai hallgatói illetve kutatói személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program”
A projekt célja megegyezik az A/1 projektben foglaltakkal, területi korlátozással: A KözépMagyarországi Régióban forrás nem használható fel, csak a konvergencia régióban. Az A/1
projektből van lehetőség az ország teljes területi lefedettségére, így a KMR régióra is. Időtartam:
2012.06.01 – 2015.05.31. Összköltsége: 5 500 000 000 Ft.
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0018 „Az áldozattá válás megelőzése, áldozatsegítése”
A konstrukció közvetlen célja az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már
bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá
tétele. Időtartam: 2012.10.01- 2014.06.30. Összköltsége (KIH, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Rendőrkapitányság, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat)
121 543 860 Ft. KIH-re eső rész: 14 600 000 Ft.
TÁMOP-5.6.1.C-11/2-2011-0024 „Áldozatsegítő együttműködés és szolgáltatásfejlesztés Békés
megyében
A konstrukció közvetlen célja az állampolgárok áldozattá válásának megelőzését és a már
bűncselekmény áldozatává vált személyek sérelmeinek kezelését célzó ellátórendszer hatékonyabbá
tétele. Időtartam: 2012.09.01 -2014.08.31 Összköltsége (KIH + Békés Megyei Kormányhivatal
Igazságügyi Szolgálat Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ): 89.432.675 Ft.
KIH-re eső rész: 11 088 451 Ft.
TÁMOP-5.6.3-12/1-2012-0001 „A fogvatartottak többszakaszos, társadalmi és munkaerő-piaci
reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje”
A konstrukció keretében a társadalom perifériájára került, kirekesztődő rétegek számára a
társadalmi befogadást elősegítő eszközrendszer kiszélesítése valósul meg a bűnelkövetők társadalmi
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és munkaerő-piaci visszailleszkedésének elősegítésére fókuszálva. Időtartam: 2012.12.012015.01.31. Összköltsége: 2.685.000.000 Ft. BM, mint konzorciumvezető: 560 000 000 Ft, NMH:
670 000 000 Ft, BVOP: 785 000 000 Ft KIH-re eső rész: 670 000 000 Ft.
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP)
TIOP-3.2.1-12/1-2012-0001 „Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási
szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével”
A projekt célja az aktív munkaerő-piaci politikák eredményességének és hatékonyságának javítása,
az NFSZ által nyújtott szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése, a kapacitások
bővítése, új feladatainak ellátásához szükséges feltételeinek megteremtése, az új szolgáltatási
modell kifejlesztése. Időtartam: 2012.10.01-2015.06.30. Összköltsége: 6 000 000 000 Ft,
Konzorciumvezető a Nemzeti Munkaügyi Hivatal: 5 207 476 404 Ft, KIH-re eső része: 792 523 596
Ft.
TIOP-3.3.1.A-12/2 „A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése”
A program részcélja a kormányzati felelősségi körbe tartozó épületekben nyújtott közszolgáltatások
egyenlő esélyű hozzáférhetővé tétele. A közszolgáltatást nyújtó intézmények épületeinek, és az
általuk nyújtott közszolgatatások komplex (fizikai és info-kommunikációs) akadálymentesítése, és
ezzel a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI.
Törvényben előírt állami kötelezettség teljesítése. Időtartam: Tervezés alatt. Összköltsége:
12 100 000 000 Ft, KIH-re eső rész: 5 100 000 000 Ft, KIM előirányzat: 7 000 000 000 Ft.
II.

2013. december 31-én záruló, 2014. január 1-én fenntartás alá tartozó projektek

ÁROP-1.1.15-2012-2012-0001 „Közszolgáltatások versenyképességi szempontú javítása”
ÁROP-1.2.7-2012-2012-0001 „Kormányhivatalok szervezetfejlesztése”
ÁROP-1.2.9-2012-2012-0001 „Ügyfélszolgálati élethelyzetek, eljárások kidolgozása”
BM/5105-1/2012-0004-EMA „Hatékony jogi segítségnyújtás menekülteknek”
III.

2014. január 1-je előtt már fenntartás alatt lévő projektek

Államreform Operatív Program (ÁROP)
ÁROP-1.1.10-2011-2011-0001 „A jogszabály-előkészítési folyamat racionalizálása”
ÁROP-1.2.8-2012-2012-0001 „A járási államigazgatási rendszer kialakításának megtervezése”
ÁROP-2.2.5-2008-2008-0001 „Humánerőforrás-gazdálkodás a központi közigazgatásban”
ÁROP-2.2.1-2007-0002 „Személyügyi központ szervezet fejlesztése és teljesítmény értékelés”
ÁROP-2.2.9-10/C-2010-0002
igazságszolgáltatásban”

„Romák

foglalkoztatása
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XI. Miniszterelnökség

448

I. A 2014. évi célok meghatározása, felsorolása
A Miniszterelnökség a miniszterelnök és az általános miniszterelnök-helyettes munkaszervezete,
előirányzatai a miniszterelnök és az általános miniszterelnök-helyettes, a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár, valamint a Miniszterelnökségen működő államtitkárok feladatainak ellátásához
szükséges feltételrendszert biztosítják. A miniszterelnök munkáját a Miniszterelnökség
költségvetésének terhére foglalkoztatott miniszterelnöki biztosok, miniszterelnöki megbízottak,
valamint miniszterelnöki főtanácsadók és tanácsadók segítik. A Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatáskörébe tartozó előirányzatok 2014. évi kiadási előirányzata 33.292,9
millió forint, bevételi előirányzata 336,8 millió forint, költségvetési támogatási előirányzata
32.956,1.millió forint.
A Miniszterelnökség biztosítja a miniszterelnök belföldi programjainak színvonalas és biztonságos
előkészítését, megszervezését és lebonyolítását. A Miniszterelnökség továbbá koordinálja a
miniszterelnök részvételével zajló kormányzati rendezvények előkészítését és lebonyolítását,
valamint biztosítja a kormányszóvivői teendők ellátásához szükséges feltételrendszert.
A Miniszterelnökség készíti elő a miniszterelnök hivatalos külföldi programjait, valamint
közreműködik a miniszterelnök részvételével zajló magyarországi diplomáciai események
szervezésében.
A Miniszterelnökség a fentieken kívül ellátja a Corvin-lánc Iroda működtetésével kapcsolatos
igazgatási feladatokat, a miniszterelnök által adományozható kitüntetésekkel kapcsolatos
adminisztratív feladatokat.
Ellátja az NFÜ-vel kapcsolatos koordinációs és jogorvoslati feladatokat, eljár az NFÜ által
meghozott szabálytalansági döntésekkel kapcsolatban benyújtott jogorvoslati kérelmekkel
kapcsolatos eljárásokban
Ellátja a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Zrt. feletti irányítási jogköröket, szervezi az Európai Unió
pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges határ menti fejlesztési tervek, operatív
programok előkészítését.
Feladata a Magyarországon található műkincsekkel és egyéb kulturális javakkal kapcsolatos
tulajdoni igények rendezésének elősegítése, a restitúció megvalósításának koordinálása és
elősegítése.
A fejezet költségvetése elkülönítetten tartalmazza a Rendkívüli kormányzati intézkedések
előirányzatot, valamint az Országvédelmi Alap előirányzatot. Az előirányzatok felhasználásáról a
Kormány dönt, kezelésük a Nemzetgazdasági Minisztérium feladata.
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Megnevezés
1. cím Miniszterelnökség
2. cím Információs Hivatal
3. cím Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
4. cím Magyar Nemzeti Digitális
Archívum és Filmintézet
9. cím Nemzeti Külgazdasági
Hivatal
10. cím Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és
Archívum
11. Nemzeti Örökség Intézete
12. cím Veritas Intézet
Fejezeti kezelésű előirányzatok
XI. Fejezet összesen:

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
6522,4
324
11.100,2
1.300,0
100

6.534,4
11.215,0
1.300,0

12,0
114,8
0,0

573,0

130,0

443,0

84

3.200,0

80,0

3120,0

150

300,0

0,0

300,0

30

317,6
260,0
9.592,9
33.292,9

0,0
0,0
0,0
336,8

317,6
260,0
9.592,9
32.956,1

29
29
-

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. cím: Miniszterelnökség
A Miniszterelnökség a 2014. évben többek között gondoskodik a Kormány által adományozható
művészeti díjakkal kapcsolatos kiadás teljesítéséről, ellátja a miniszterelnök részvételével zajló
kormányzati rendezvények lebonyolítását, megszervezi a miniszterelnökhöz és miniszterelnökhelyettesekhez kapcsolódó protokolláris eseményeket és biztosítja a kormányszóvivői teendők és az
egységes kormányzati kommunikáció hatékony ellátását.
millió forintban
Engedélyezett
1. cím, Miniszterelnökség
Kiadás
Bevétel
Támogatás
létszám (fő)
2013. évi törvényi módosított
4.817,2
12,0
4.805,2
275
előirányzat
Változások jogcímenként:
1.717,2
1.717,2
49
egyéb változások,
-55,0
-55,0
zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
1.772,2
1.772,2
49
2014. évi javasolt előirányzat
6.534,4
12,0
6.522,4
324
2. cím: Információs Hivatal
A 2014. évi költségvetés 11.215,0 millió forint kiadási főösszege biztosítja a nemzetbiztonsági
szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvényben az Információs Hivatal számára meghatározott
feladatok elvégzését.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja
a Hivatal a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő
járulékfizetési kötelezettségének. A Hivatal zavartalan üzemeltetése biztosított.
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2 cím, Információs Hivatal

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám (fő)

Bevétel

10.165,5

114,8

10.050,7

1.049,5

0

1.049,5

0,0
1.049.5
11.215,0

0
114,8

0,0
1.049,5
11.100,2

3. cím: Nemzetstratégiai Kutatóintézet
A 2014. évi költségvetés 1.300,0 millió forint kiadási főösszege biztosítja a Nemzetstratégiai
Kutatóintézet létrehozásáról szóló 346/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint a Kutatóintézet
számára meghatározott feladatok elvégzését.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja
a Kutatóintézet a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő
járulékfizetési kötelezettségének. A Kutatóintézet zavartalan üzemeltetése biztosított.
3 cím, Nemzetstratégiai
Kutatóintézet
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám (fő)

Bevétel

1.300,0

0

1.300,0

100

0

0

0

0

0
0

0,0
0
1.300,0

0
100

0,0
0
1.300,0

4. cím: Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet
A 2014. évi költségvetés 523,0 millió forint kiadási főösszege biztosítja a kulturális örökség
védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 4.§ (2) bekezdésében, valamint a mozgóképekről szóló
2004. évi II. törvény 34-35. §-a által meghatározott tevékenységek ellátását a Filmintézet részére.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja
a Filmintézet a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő
járulékfizetési kötelezettségének. A Filmintézet zavartalan üzemeltetése biztosított.
4 cím, Magyar Nemzeti Digitális
Archívum és Filmintézet
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám (fő)

420,0

80,0

340,0

79

153,0

50,0

103,0

5

50,0
130,0

0,0
103,0
443,0

5
84

0,0
153,0
573,0
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9. cím: Nemzeti Külgazdasági Hivatal
A 2014. évi költségvetés 3200,0 millió forint kiadási főösszege biztosítja a Nemzeti Külgazdasági
Hivatal létrehozásáról szóló 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok
ellátását a Hivatal részére.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja
a Hivatal a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő
járulékfizetési kötelezettségének. A Hivatal zavartalan üzemeltetése biztosított.
9 cím, Nemzeti Külgazdasági
Hivatal
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám (fő)

Bevétel

2.280,7

157,2

2.123,5

150

919,3

-77,2

996,5

0

-325,0
1.244,3
3.200,0

-77,2
80,0

-325,0
1.321,5
3.120,0

0
150

10. cím: Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum
A 2014. évi költségvetés 300,0 millió forint kiadási főösszege biztosítja Rendszerváltás Történetét
Kutató Intézet és Archívum létrehozásáról szóló 83/2013. (III. 21.) Korm. rendelet által
meghatározott feladatok ellátását az Intézet részére.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja
az Intézet a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő
járulékfizetési kötelezettségének. Az Intézet zavartalan üzemeltetése biztosított.
millió forintban
10 cím, Rendszerváltás
Történetét Kutató Intézet és
Archívum
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

360,0

0

360,0

30

-60,0

0

-60,0

0

0
0

-100,0
40,0
300,0

0
30

-100,0
40,0
300,0

11. cím: Nemzeti Örökség Intézete
A 2014. évi költségvetés 317,6 millió forint kiadási főösszege biztosítja Nemzeti Örökség Intézete
létrehozásáról szóló 144/2013. (V. 14.) Korm. rendelet által meghatározott feladatok ellátását az
Intézet részére.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja
az Intézet a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő
járulékfizetési kötelezettségének. Az Intézet zavartalan
452 üzemeltetése biztosított.

11 cím, Nemzeti Örökség
Intézete
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám (fő)

Bevétel

300,0

0

300,0

29

17,6

0

17,6

0

0

0
0
0

17,6
317,6

17,6
317,6

0
29

12. cím: Veritas Intézet
2014. év során létrehozandó új intézmény.
Az Intézet a rendszerváltás időszakáig kiemelkedő államférfiak szellemi örökségének bemutatására,
kordokumentumok megismertetésének érdekében végzett kutató- ismeretterjesztő munka végzésére
hivatott.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat a személyi állomány részére teljes körűen biztosítani tudja
az Intézet a jogszabályi előírások szerinti járandóságok kifizetését, eleget tud tenni a felmerülő
járulékfizetési kötelezettségének. Az Intézet zavartalan üzemeltetése biztosított.

12 cím, Veritas Intézet

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám (fő)

Bevétel
0

0

0

0

260,0

0

260,0

29

0
260,0
260,0

0
0
0

260,0
260,0

0
29

III.2. 5. cím Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
5. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
1. alcím Célelőirányzatok
1. jogcímcsoport Kormányfői protokoll
Az előirányzat tartalmazza a miniszterelnök és a miniszterelnök-helyettes, valamint a női protokoll
feladatok ellátásához kapcsolódó forrásokat. Az előirányzat felhasználása részben a
Külügyminisztérium fejezetnél történik. Az előirányzat 500,0 millió forintos kiadási összege nyújt
fedezetet többek között a külföldi és a belföldi protokoll látogatásokhoz kapcsolódó személyi,
valamint az egyéb dologi jellegű kiadásokra, költségekre.
2. jogcímcsoport Kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok
A Miniszterelnökség látja el a miniszterelnökhöz és a Kormányhoz kapcsolódó egységes lakossági
kommunikációs feladatokat. A feladat ellátását biztosító előirányzaton 1.690,0 millió forint áll
rendelkezésre.
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3. jogcímcsoport Konzultációk kiadásai
A Kormány továbbra is a lakossággal történő konzultációk alapján kívánja meghozni a sarkalatos
döntéseket. A nemzeti konzultációk fedezete az előző években a költségvetés központi tartalékából
került biztosításra, mely most fejezeti kezelésű előirányzatként, 1.600,0 millió forint összegben
került megtervezésre. Az előirányzat legalább két konzultáció lebonyolításával kapcsolatos
kiadások fedezetét tartalmazza.
5. jogcímcsoport Ifjúságpolitikai célok támogatása
Az előirányzaton rendelkezésre álló – 100,0 millió forint összegű – forrás terhére azon ifjúsági
programok, rendezvénysorozatok támogatása történik, amelyek elmélyíthetik a kormányzat és a
fiatalabb generáció közötti konzultatív kapcsolatokat.
6. jogcímcsoport Nemzeti Sírkert gondozása
Az előirányzat a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság kompetenciájába tartozó Nemzeti
Sírkert gondozására, ápolására, valamint felújítására szolgáló költségvetési forrásokat tartalmazza.
Ezen felül az előirányzat fedezetet biztosíthat a kiemelt jelentőségű, Nemzeti Sírkertben
megvalósítandó síremlékek létesítésének költségeire. A feladat ellátását biztosító előirányzaton 75,0
millió forint áll rendelkezésre.
7. jogcímcsoport Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával
kapcsolatos kiadások
A versenyszféra országos munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetei, szövetségei és
a kormány közötti megállapodás alapján a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs
Fóruma (továbbiakban: VKF) fő feladata a kormányzati döntés-előkészítések folyamatában a
vélemény és javaslattételi jogkör gyakorlása. A VKF fő célkitűzése az együttműködés erősítése, a
gazdasági növekedés elősegítése, a versenyképesség javítása, az üzleti környezet fejlesztése,
valamint a társadalmi párbeszéd versenyszférán belüli erősítése. A feladat végrehajtására 600,0
millió forint került megtervezésre.
8. jogcímcsoport Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont alapítvány
támogatása
Az előirányzat 50,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány támogatására.
9. jogcímcsoport „ Az Élet Menete” Alapítvány támogatása
Az előirányzat 50,0 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány támogatására.
10. jogcímcsoport Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács tevékenységében
közreműködő szervezetek támogatása
A feladat végrehajtására 300,0 millió forint került megtervezésre.
14. jogcímcsoport Friends of Hungary Alapítvány támogatása és adomány biztosítása
Az előirányzat 612,4 millió forintos kiadási összege nyújt fedezetet az Alapítvány támogatására.
15. jogcímcsoport A 2015. évi Milánói Világkiállításon való részvételhez kapcsolódó
feladatok
A 1661/2013. (IX.20.) Korm. határozatban meghatározott Milánói Világkiállításon magyar pavilon
létrehozása és programiroda létrehozásával kapcsolatos
kiadások fedezete 555,0 millió Ft.
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XI. Miniszterelnökség
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) a Kormány kormányzati ellenőrzési
szerve.
A
Hivatal
a
Kormányzati
Ellenőrzési
Hivatalról
szóló
355/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (1)-(2) bekezdése alapján központi
hivatal, amelynek irányítását a miniszterelnök a Miniszterelnökségen működő jogi ügyekért felelős
államtitkár (a továbbiakban: államtitkár) útján látja el. A Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1)
bekezdésének a) pontja és 1. mellékletének 10. pontja értelmében a Hivatal fejezeti
jogosítványokkal felhatalmazott, önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv,
amely a Miniszterelnökség fejezetben önálló címet alkot.
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet] 1. §
(1) bekezdése alapján a kormányzati ellenőrzésre vonatkozó politikát a miniszterelnök az
államtitkár útján érvényesíti. Az államtitkár a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 10/A. § (2)
bekezdésében meghatározott feladatokat a Hivatal elnöke útján látja el.
A hatékony ellenőrzési intézményrendszerben kiemelkedő szerep jut a kormányzati ellenőrzésnek,
amely valamennyi tárcára kiterjedően átfogóan vizsgálja a kormánydöntések végrehajtását, a
költségvetési források felhasználásának jogszerűségét, szabályszerűségét, valamint célszerűségét,
hatékonyságát és gazdaságosságát. Ennek megfelelően, a kormánydöntések végrehajtásának
ellenőrzésével lehetővé válik a Kormány számára, hogy megfelelő képet kapjon az általa meghozott
egyes döntések hatályosulásáról, továbbá a kormányzati ellenőrzés átfogó és megbízható
tájékoztatást biztosít a közpénzek felhasználásáról és a nemzeti vagyonnal való gazdálkodásról.
A Hivatal a kormányzati ellenőrzési tevékenységét a Kormány által jóváhagyott éves ellenőrzési
terv alapján végzi, továbbá a Kormány döntése, a miniszterelnök, illetve az államtitkár utasítása
alapján a Hivatal elnöke soron kívüli ellenőrzést rendel el.
A Hivatal kormányzati ellenőrzési jogköre az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Áht.) 63. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzésekre terjed ki. (E hatáskört
részletesen a „III. Intézményekkel történő feladatellátás” cím tartalmazza.)
A Hivatal kormányzati ellenőrzési feladatai az elmúlt három évben jelentősen megnövekedtek,
amellyel összefüggésben a Hivatal ellenőrzési hatásköre is folyamatosan bővült. Az elmúlt egy
évben bekövetkezett változások közül kiemelendő az Országgyűlés által 2012. november 26-án
elfogadott, az egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról szóló
2012. évi CLXXXIX. törvény, amely a kormányzati ellenőrzés hatékonyságát növelő, a Hivatalnak
a közpénzekkel és az állami vagyonnal való felelős és szabályszerű gazdálkodás biztosítására
irányuló ellenőrzéseinek eszközrendszerét jelentősen megerősítő jogszabály-módosításokat
tartalmazott, továbbá e törvény is kibővítette a Hivatal ellenőrzési hatáskörét. Az Áht. 63. §-a
kiegészült egy új (3) bekezdéssel, ami alapján a kormányzati ellenőrzési szerv az állami vagyon
kezelésének ellenőrzése keretében az államot, mint tulajdonost törvény alapján megillető
ellenőrzési jogkört külön meghatalmazás nélkül gyakorolhatja az állam közvetlen vagy közvetett
tulajdonában álló gazdasági társasági részesedés tekintetében. A Hivatal ezt a hatáskörét kizárólag
az állami vagyonnal való gazdálkodás, a vagyonérték-megőrző és vagyongyarapító tevékenység
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értékelése érdekében gyakorolhatja. További ellenőrzési hatáskörbővítést jelentett az is, hogy az
egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő
módosításáról szóló 2013. évi CIII. törvénynek az Áht.-t kiegészítő rendelkezései következtében
2013. június 30-tól a Hivatal ellenőrzési hatásköre a működési célú költségvetési támogatások
esetében a kedvezményezett működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére is kiterjed.
A Hivatal ellenőrzési hatáskörének és intézkedési lehetőségeinek folyamatos bővítésével
egyidejűleg a jogszabályokban és közjogi szervezetszabályozó eszközökben a Hivatal számára
előírt ellenőrzési feladatok is jelentősen megnövekedtek. Ennek során többek között az alábbi
kormánydöntések állapítottak meg ellenőrzési feladatokat a Hivatal számára:
– a Magyar Kármentő Alapról szóló 252/2010. (X. 21.) Korm. rendelet;
– a Szervezetátalakítási alap jogcímcsoport előirányzat felhasználásának szabályairól szóló
20/2011. (III. 2.) Korm. rendelet;
– a büntetés-végrehajtási szervezet részéről a központi államigazgatási szervek és a
rendvédelmi szervek irányában fennálló egyes ellátási kötelezettségekről, a termékek és
szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének rendjéről szóló 44/2011. (III.
23.) Korm. rendelet;
– az Összefogás az Államadósság Ellen Alapról szóló 69/2011. (IV. 28.) Korm. rendelet;
– az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának
részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 259/2012.
(IX. 14.) Korm. rendelet;
– a központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok
foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról szóló 388/2012. (XII. 19.)
Korm. rendelet;
– a Nemzeti Sportközpontok Nemzeti Úszó és Vízilabda Olimpiai Központjának (Budapest,
Hajós Alfréd, Széchy Tamás és Császár-Komjádi Uszoda) fejlesztéséről szóló 1178/2011.
(V. 31.) Korm. határozat;
– a Sportaccord (AGFIS) 2017 Világjátékok rendezési jogának megszerzése esetén szükséges
kormányzati intézkedésekről szóló 1234/2011. (VII. 7.) Korm. határozat;
– a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017. évi rendezési jogának
elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1388/2011. (XI. 17.) Korm.
határozat;
– a „Sajó völgye egyes településeinek árvízi biztonságát hosszútávra megteremtő
beruházásokról” szóló 1028/2011. (II. 22.) Korm. határozatban nevesített beruházás többletforrásigényéről szóló 1468/2011. (XII. 23.) Korm. határozat;
– a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló
1485/2011. (XII. 23.) Korm. határozat;
– a rendkívüli kormányzati intézkedések előirányzatból történő átcsoportosításról szóló
1486/2011. (XII. 23.) Korm. határozat;
– a 2012. és 2013. évi költségvetési hiánycél biztosításához szükséges további intézkedésekről
szóló 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat;
– a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1184/2012. (VI. 5.) Korm. határozat;
– a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzatátcsoportosításról szóló 1514/2012. (XI. 16.) Korm. határozat.
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Az új Áht., valamint az egyes törvényeknek a kormányzati ellenőrzéssel összefüggő módosításáról
szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény hatályba lépésével a Hivatal új jogköröket is kapott, amelyek a
kormányzati ellenőrzés, valamint az állami igényérvényesítés hatékonyságát növelik. Az
ellenőrzések és a fenti jogkörök eredményeképpen a jogszabálysértően vagy nem rendeltetésszerűen
felhasznált költségvetési támogatások ellenőrzöttek általi visszafizettetése és az állami szektort
megillető követelések érvényesítése hatékonyabbá vált, és jelentősen növeli a költségvetés
bevételét.
A Hivatal a kibővített hatáskörében eljárva, 2010 júniusa óta összesen 78 ellenőrzést folytatott le,
illetve folytat. A Hivatal által lefolytatott és lefolytatásra kerülő ellenőrzések összhangban vannak a
Kormányprogram 2. pontjával, ahol kiemelkedő jelentőségű feladatként szerepel az állam
intézményeivel és a közszereplőkkel szembeni bizalom helyreállítása. E közbizalom
megszerzésének és megtartásának egyik fontos eszköze a közpénzek és a nemzeti vagyon
felhasználásának hatékony ellenőrzése.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

931,8

133

Költségvetési szerv
XI. 16. Cím: Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal

934,8

3,0

A Hivatal 2014. évi engedélyezett létszáma 133 fő.
A 2014. évi költségvetés tervezése során – az ellenőrzési tevékenység végrehajtásának személyi,
tárgyi és infrastrukturális hátterének megteremtése érdekében – a következő szempontok kaptak
prioritást:
– a személyi juttatások előirányzata biztosítsa a rendszeres és a jogszabályi kötelezettségen
alapuló nem rendszeres juttatások fedezetét,
–

a dologi kiadások előirányzata tegye lehetővé a Hivatal feladatainak zavartalan
végrehajtását,

– a felhalmozási kiadások nyújtsanak fedezetet a minősített adat védelméről szóló 2009. évi
CLV. törvény 40. § (4) bekezdése által előírt feladat végrehajtására, miszerint a nemzeti
minősített adat védelmére vonatkozó fizikai és elektronikus biztonsági feltételeket 2014.
december 31-ig meg kell teremteni.
A Hivatal alaptevékenysége saját bevétel elérését nem teszi lehetővé, kiegészítő, illetve vállalkozási
tevékenységet nem folytat.
A Hivatal 2014. évi költségvetésében 3,0 millió Ft működési bevétel került tervezésre, amely
összeg – a társadalombiztosítási ellátások megtérítése kivételével – alapvetően egyszeri jellegű
befizetésekből származik, ami a továbbszámlázott szolgáltatásokon kívül az évközi különféle
működési célú befizetésekből (pl. dolgozói költségtérítések, stb.) keletkezik.
A Hivatal kiadásainak fedezete 99,7 %-ban költségvetési támogatásból biztosítható.
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
Millió forintban
21. Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal cím
2013. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

Bevétel

958,8

3,0

Támogatás
955,8

Engedélyezett
létszám (fő)
133

Változások jogcímenként:
…..intézménytől
feladat (tételesen)

átvett/átadott

Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételes felsorolás)
egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, zárolás bázisba építése
stb.)

-24,0

2014. évi javasolt előirányzat

934,8

-24,0

3,0

931,8

133

Az Áht. jelenleg hatályos 63. § (1) bekezdése alapján a Hivatal hatásköre az alábbi ellenőrzési
feladatok ellátására terjed ki:
− a kormánydöntések végrehajtásának ellenőrzésére;
− a Kormány irányítása alá tartozó fejezetekbe sorolt központi kezelésű előirányzatok, fejezeti
kezelésű előirányzatok, az elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjai felhasználásának, valamint a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek kormányzati ellenőrzésére;
− a gazdálkodó szervezeteknek, a közalapítványoknak, a köztestületeknek, az
alapítványoknak, a térségi fejlesztési tanácsoknak és az egyesületeknek nyújtott
költségvetési támogatások és az államháztartás központi alrendszeréből nyújtott más
támogatások – ideértve a nemzetközi szerződések alapján kapott támogatásokat és
segélyeket is –, és az említett szervezetek részére meghatározott célra ingyenesen juttatott
állami vagyon felhasználásának ellenőrzésére;
− a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonba tartozó és állami
tulajdonban álló, valamint az olyan gazdasági társaságok – ide nem értve a Magyar Nemzeti
Bankot – ellenőrzésére, amelyekben az állam többségi befolyással rendelkezik;
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XII. Vidékfejlesztési Minisztérium
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: VM) fő feladata a vidékfejlesztés, az
agrárium, az élelmiszer-feldolgozás, a természet- és környezetvédelem, valamint a vízügy
támogatása és szabályozása.
A Nemzeti Vidékstratégia
A Nemzeti Vidékstratégia, valamint a megvalósításának keretét biztosító Darányi Ignác
Terv a fenntarthatóságot és a vidéki élet értékeit középpontba állító jövőkép alapján
kijelöli az ország vidékpolitikájának célkitűzéseit, alapelveit, valamint az azok elérését
biztosító programok és intézkedések végrehajtási kereteit. Kiemelt szempontként jelenik
meg benne a foglalkoztatás növelése, a kiegyensúlyozott, sokszínű és minőségi
mezőgazdaság megteremtése, a termelési szerkezet, a helyi élelmiszer-termelés és
élelmiszerpiacok megerősítése, a vidék helyi közösségeinek megőrzése, a vidéki népesség
életminőségének javítása, a vidékfejlesztési együttműködések erősítése a Kárpátmedencei határon túli magyarsággal, a természeti erőforrások fenntartható használata és a
biológiai sokféleség védelme.
A Kormány kiemelt célja 2014-ben is a fenntartható és versenyképes agrárgazdálkodás,
egyúttal az élhető vidék megteremtéséhez szükséges alapok létrehozása és azok
támogatása. A rendelkezésre álló támogatási lehetőségek hasznosításával olyan integrált
vidékfejlesztési programot kívánunk megvalósítani, amely elősegíti a minőségi
mezőgazdaság kialakulását és alkalmazkodik a tájak eltérő természeti adottságaihoz, a
gazdálkodási tradíciókhoz, továbbá az egyéni és családi kis- és középbirtokok
meghatározó szerepére épül. A fenntartható agrárszerkezetnek és termeléspolitikának a
többfunkciós mezőgazdaság minőségi termelési, élelmezési és élelmiszerbiztonsági,
energetikai, környezetbiztonsági és foglalkoztatási céljait kell szolgálnia. Cél, hogy a
fiatalok perspektívát, jövőképet találjanak a mezőgazdaságban, a vidéki életformában,
ennek megfelelően a vidéki fiatalok helyben maradása.
Az állattenyésztési ágazatokban elsődleges cél az állomány csökkenésének megállítása,
lehetőség szerinti növelése. Fontos a természetes tartási móddal járó biogazdálkodás, a
Húsmarha Program – helyi, országos és export árualapok – fejlesztése, a hagyományos
hazai, őshonos fajtákra alapozott technológiák, a szabadabb és kevésbé beruházás- és
energiaigényes tartási rendszerek, a legeltetéses állattartás támogatása. Helyre kell állítani
a növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés egészséges egyensúlyát. El kell érni, hogy
az állati termékek döntő többségben feldolgozva kerüljenek exportálásra. Meg kell
teremteni a hagyományos háztáji gazdálkodás újraindításának lehetőségét, valamint ezzel
arányban a helyi értékesítési lehetőségeket is.
Átmeneti nemzeti támogatások, különleges támogatások és szerkezetátalakítási
programok
Magyarországon az állattenyésztésben és/vagy a kézimunka-igényes növénytermesztési,
kertészeti ágazatokban működik az agrárvállalkozások jelentős része. Köztük az átlagot
meghaladó gyakorisággal fordulnak elő őstermelők, egyéni vállalkozók, családi
gazdaságok, akiknek pénzügyi ereje és hitelképessége szerényebb a nagyobb tőkeerejű
társas vállalkozásokénál. Ezért ezekben az ágazatokban a tárca kiemelt figyelmet fordít a
támogatások szerkezetére és színvonalának megőrzésére. Az Európai Unióhoz való
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csatlakozásunk óta a SAPS (Egységes területalapú támogatás) - top-up rendszerben ezek
az ágazatok részesültek nemzeti kiegészítő támogatásban (anyatehén, hízottbika,
szarvasmarha extenzifikáció, anyajuh, anyajuh kiegészítő, dohány, rizs, tej). Annak
érdekében, hogy az eddig támogatásban részesülő ágazatok anyagi helyzete 2013-ban
jelentősen ne romoljon, az Európai Parlament és a Tanács 671/2012/EU rendelete alapján
átmeneti nemzeti támogatás (továbbiakban: ÁNT) nyújtható. A Bizottság állásfoglalása
szerint az ÁNT azon ágazatok esetében engedélyezhető, amelyek 2012-ben top-up
támogatásban részesültek. A Bizottság 2013. június 26-i végrehajtási határozatában
engedélyezte Magyarország részére a 2013. évi ÁNT kifizetését a top-up rendszerével
megegyező feltételekkel. A Közös Agrárpolitika (KAP) jelenleg zajló reformja
eredményeképpen a top-up/átmeneti nemzeti támogatás rendszere 2020-ig alkalmazható
lesz. Folytatásra kerülnek a 2010-ben beindított ún. különleges támogatások (különleges
tejtámogatás) és szerkezetátalakítási programok (Dohány és Zöldség-Gyümölcs
Szerkezetátalakítási programok, Kérődző Szerkezetátalakítási Program), amelyek teljes
mértékben közösségi finanszírozásúak.
Mezőgazdasági hitelek
A tárca fontos célkitűzései között szerepel 2014-ben is a mezőgazdaság finanszírozási
feltételeinek kedvezményes hitelezési eszközökkel történő javítása. A 2011-ben indult
Agrár Széchenyi Kártya Folyószámlahitel kamat és kezességvállalási díjához
kapcsolódóan nyújtott költségvetési támogatás a továbbiakban is biztosításra kerül,
várhatóan a 2013-ban duplájára növelt kamattámogatási mérték miatt az igénybevevők
száma jelentős mértékben tovább nő. Ugyancsak jelentős segítséget kapnak a
mezőgazdasági termelők az MFB Fagykár 2011 Forgóeszköz Hitelprogram révén az
ültetvényeikben elszenvedett veszteségek kigazdálkodásához, a 20 éves futamidejű
Hitelprogramhoz kapcsolódóan nyújtott 100%-os kamat-, és költségtámogatás révén. A
kormányzati szándékokkal összhangban az állattenyésztési ágazat fellendítése érdekében a
már működő, kedvezményes kamatozású MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram
keretében - 2013. februártól a baromfi és a sertés mellett a nyúl és a szarvasmarha
ágazatban termeltető tevékenységet végző vállalkozások is igényelhetnek forgóeszköz,
illetve tenyészállat-vásárlási célú hitelt. A hitel maximális futamideje 3-ról 6 évre, a
tőketörlesztés maximális türelmi ideje 1-ről 3 évre, a termeltetők által maximálisan
igényelhető hitelösszeg 500 millió forintra emelkedett. A hitel felhasználható meglévő
hitel kiváltására is. A VM a hitelprogram keretében felvett hitelek kamatfizetéséhez 50%os mértékű, maximum évi 4 százalékpont kamattámogatást biztosít. A hitelprogram a
kedvezőbbé váló feltételekkel hathatós segítséget jelenthet 2014-ben is az állattenyésztési
ágazat számára. Ugyancsak a kormányzati célkitűzésekkel összhangban a mezőgazdasági
termelők, azon belül is kiemelten a mezőgazdasági termelést megkezdő fiatal
mezőgazdasági termelők gazdálkodásának beindítását segíti elő 2014-ben is az
Agrárfejlesztési Hitelprogram, amelynek keretében a fiatal gazdák kedvezményes,
termőföldvásárláshoz és állatvásárláshoz is felhasználható hitelt igényelhetnek legfeljebb
50 millió forint összegben. Szintén a hitelprogram keretében, 2014-ben is igényelhetnek a
szabad mezőgazdasági de minimis kerettel rendelkező mezőgazdasági termelők
termőföld-vásárlási hitelt, legfeljebb 50 millió forint összegben. Mindkét hitelcél esetében
az AVHGA kezességvállalása segíti elő a hitel felvételét.
Bevezetésre kerül és 2014-ben igénybe vehető lesz, kifejezetten az élelmiszeripari
vállalkozások számára egy szintén 50%-os kamattámogatás mellett működő forgóeszköz
hitelprogram.
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Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer
Az új mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer alapját a 2012. január 1. napjával
hatályba lépett, a mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény teremti meg. A törvény célja a termelői
kockázatközösségek kialakítása, a termelők öngondoskodói felelősségének megerősítése
és a hatékonyabb állami szerepvállalás. 2013. január 1-jén hatályba lépett módosítása
következtében 2013-ban már a nagyvállalatok is részesei a kockázatkezelési rendszernek,
amely eredményeképpen a kárenyhítési alap befizetése növekedett.
Élelmiszer-ellátás
Magyarország nemzeti érdeke, hogy a hazai lakosság egészséges, biztonságos és
megbízható élelmiszer-ellátását a lehető legnagyobb mértékben hazai forrásokból
biztosítsa, a lehető legmagasabb hozzáadott értéket itthon állítsa elő, illetve a hazai
szükségletet meghaladó élelmiszerek exportjával javítsa a nemzetgazdaság helyzetét.
Ezért a hazai élelmiszer-feldolgozás nemzetstratégiai ágazat. Ennek érdekében biztosítani
kell a hazai adottságoknak és hagyományoknak megfelelő, a mezőgazdasági alapanyag
háttér sokszínűségét figyelembe vevő és azt kihasználó élelmiszeripar működtetését,
fejlesztését. Ehhez kapcsolódóan kulcskérdés a piacra jutás, a hazai értékesítési
lehetőségek javítása, a magyar mezőgazdasági alapanyagok és az abból készült
élelmiszertermékek hazai piacokon való térnyerésének elősegítése, a hazai piac
visszaszerzése. Az élelmiszeripar működőképességének fenntartása olyan stratégiai
kérdés, mely egyben az ország gazdasági fejlesztése és a válságból való kiemelkedés
szempontjából kitörési lehetőség. Az ágazat megerősödése a munkahelyteremtés
valóságos lehetősége és eszköze.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal létrehozásával kialakításra került az egész
élelmiszerláncon végigvonuló kockázatelemzési és kockázatkezelési rendszer. Az
élelmiszerlánc-felügyeleti adatbázis használata lehetővé teszi az erőforrások optimális,
költséghatékony felhasználását az élelmiszerbiztonság fenntartása és megerősítése
érdekében. Ehhez az élelmiszerlánc-felügyeleti ellenőrzési és vizsgálati adatok
minőségének, elérhetőségének, láncszintű elemezhetőségének javítása szükséges, egy
átfogó informatikai alapokon nyugvó élelmiszerlánc-felügyeleti rendszer (a továbbiakban:
FELIR) kialakításával. A FELIR a felügyeleti díj bevallási rendszerét felhasználva, az
élelmiszerlánc szereplők teljes körű regisztrációs rendszerét építi ki. A pénzügyi és
szakmai adatbázisok együttműködése új eszközt teremt a feketegazdaság elleni
küzdelemben, hozzájárulhat a lánckereskedelem felszámolásához, a rövidebb
élelmiszerlánc létrejöttéhez.
Genetikai erőforrásaink megőrzése
Célunk a mezőgazdasági és élelmezési célú genetikai erőforrások hatékony megőrzése, a
biológiai sokféleség fenntartása, az agrártermelés folyamatosságát biztosító biológiai
alapok, a növény- és állatfajok, -fajták, vetőmagok, szaporítóanyagok genetikai
változatosságának megőrzése, fejlesztése, és a génmódosított szervezetektől mentes
mezőgazdaság fenntartása. A génbankokban őrzött őshonos, régi és veszélyeztetett
fajtáink adják az alapot új, a hazai viszonyokhoz jól alkalmazkodó, gazdaságosan
termeszthető fajtáink nemesítéséhez és a köztermesztésbe való elterjesztéséhez. Ez fontos
élelmezés- és élelmiszerbiztonsági stratégiai kérdés, hiszen ezáltal csökkenthető a külföldi
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szaporítóanyagok iránti kiszolgáltatottságunk és megteremthető a magyar mezőgazdaság
függetlensége.
Tanyafejlesztési Program
Folytatódik a 2011 óta minden évben meghirdetett Tanyafejlesztési Program, amelynek
célja a tanyai életmód hátrányainak csökkentése, valamint a tanyai gazdálkodás
megújítása, fejlesztése. A 2014-ben már negyedik alkalommal kiírásra kerülő program a
Nemzeti Vidékstratégia és annak végrehajtási keretprogramjaként elkészített Darányi
Ignác Terv egyik kiemelt térségi komplex vidékfejlesztési programja. A program az
elsődleges eszköze a Kormány 2013-ban nevesített célkitűzésének megvalósításához,
mely szerint 2020-ig meg kell valósulnia minden tanya villamosításának, valamint
elérhetővé kell tenni, hogy minden tanya járható utakon legyen megközelíthető. Mindezek
értelmében a program keretén belül mind villanynélküli tanyák elektromos árammal
történő ellátására, mind pedig önkormányzatok számára útjavító gépek beszerzésére is
lehetőség nyílik. Ezen prioritások mellett a program 2014. évi folytatásával továbbra is
közvetlen fejlesztési lehetőségeket biztosítunk többek között a tanyás települések
önkormányzatai, tanyagondnoki szervezetei, és az emberi léptékekben gondolkodó, a táji,
természetes környezeti feltételekhez leginkább alkalmazkodó tanyai gazdaságok számára,
törekedve ez által a tanyás térségekben élők életminőségi helyzetének javítására.
Vidékfejlesztési együttműködések a Kárpát-medencei határon túli magyarsággal
Folytatódik a 2012-ben megkezdett program megvalósítása, újabb területekre terjesztve ki
a határon túli partnerekkel fennálló együttműködést. A Nemzeti Vidékstratégia egyik
kiemelt térségi komplex vidékfejlesztési nemzeti programja keretében a 2013. évhez
hasonlóan – többek között szaklapokkal való ellátással – a VM továbbra is támogatja a
határon túli partnerszervezetek munkáját, programjait, valamint folytatja a Gyakornokprogramot, amelynek immáron valamennyi határon túli terület részesévé válik. Elindul a
Darányi Ignác ösztöndíj program, melynek célja, hogy a határon túli honfitársakat
szülőföldjükön segítse az ágazati felsőoktatási tanulmányaik során, és segítse a magyar
gazdaság Kárpát-medencei léptékű növekedési stratégiáját tartalmazó Wekerle-tervben
megfogalmazott, Kárpát-medencei Gazdasági Tér megvalósítását agrároldalról szolgáló,
Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma tevékenységét.
Osztatlan földtulajdon megszüntetése
A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott 7 stratégia terület közé tartozik a föld és
birtokpolitika, mely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási
programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok
megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok
birtokba helyezésének, egymás közötti adásvételének, cseréjének, illetve a
fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása.
Fenntartható erdőgazdálkodás
A VM egyre nagyobb hangsúlyt fektet a Nemzeti Erdőprogramban foglalt célok
teljesítésére, kiemelten az erdőtelepítések támogatására, valamint az erdők közjóléti
funkcióinak bővítésére, és a természetkímélő erdőgazdálkodási módszerek fejlesztésére.
Emellett fokozott figyelmet kell fordítani az erdők ellenálló és alkalmazkodó
képességének javítására, elsősorban a klímaváltozás hatásainak kivédése, csökkentése
érdekében. A lakosság igényei jelentősen növekednek az erdők sokrétű szolgáltatásai
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iránt, ezért az erdők mennyiségi és minőségi védelmére, gyarapítására egyaránt törekedni
kell. A VM a 2014. évben is a Nemzeti Erdőprogram éves terveiben megfogalmazott
célok teljesítését tartja szem előtt elsődleges célként, illetve annak a vidékfejlesztéshez
kapcsoló területein fogja a stratégiai célok magasabb szintű teljesítését szorgalmazni.
Sertésstratégia
A minisztérium számára kiemelten fontos az állattenyésztés fokozott támogatása, valamint
a magyar állatfajtákból készülő hazai termékek piaci pozíciójának megerősítése. Így idén
is célként került kitűzésre a sertéságazat helyzetét javító, 2013-ban megkezdett stratégiai
intézkedések keretében megvalósult támogatási rendszer fenntartása. A program célja a
tenyésztési, termelési, továbbá kutatás-fejlesztési programok kiemelt támogatása,
figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a mangalicára és a magyar
sertésfajtákra. További célkitűzés a termékfejlesztés, a termékek eredetigazolása,
minőségbiztosítása és piacra juttatása, a tenyésztés és a feldolgozóipar technikai
fejlesztése.
Vadgazdálkodás
A VM tudatában van annak, hogy valamennyi vadon élő állatfaj hazánk megújuló
természeti erőforrásainak, valamint a biológiai életközösségnek pótolhatatlan része.
Kiemelt feladatának tekinti elsősorban az apróvad fajok számára kedvező élőhelyek
kialakítását, fenntartását és fejlesztését célzó intézkedések bevezetését. Ezek a
biodiverzitás növekedésén keresztül a védett fajok állományaira is pozitív hatást
gyakorolnak, összhangban az EU KAP reformjaival. Stratégiai alapvetés a
nagyvadfajokkal kapcsolatban, hogy az évente keletkező 12 ezer tonnát is felülmúló,
egészséges élelmiszernek minősülő vadhús megjelenjen a közétkeztetésben.
Fenntartható fejlődés, „zöldebb Magyarország”
A VM további fontos célkitűzése a természetvédelemmel és környezetvédelemmel
összefüggésben jelentkezik. A lakosság életminőségének javításához, az egészséges
környezethez való alkotmányos jog érvényesítéséhez, a társadalom és a gazdaság
fejlődéséhez kulcsfontosságú feltételeket jelent a természeti erőforrások hosszútávon
fenntartható használata, a környezet minőségének javítása, a természeti örökség
megőrzése és a környezeti biztonság megerősítése, melyek a környezetvédelmi szakterület
legfőbb cselekvési területeit képezik. A VM a 2014. évben egyrészt folytatja a korábbi
években megkezdett programok megvalósítását, biztosítja a hazai, EU-s és nemzetközi
jogszabályokból adódó kötelezettségek teljesítését, másrészt számos területen tervez
előrelépni a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljai megvalósításának elősegítése
érdekében.
A környezettechnológiai innovációk elterjedése a környezetvédelmi ipar olyan fejlődését
hozhatja, amely hozzájárul mind a foglalkoztatás, mind az ország versenyképességének
növeléséhez, ezzel a társadalom jóllétének biztosításához és a környezet védelméhez,
ezért a VM prioritásai közé tartozik az öko-innováció és környezetipar fejlesztése.
A települési életminőség és a települési környezetminőség javítása
Folytatódik az Ivóvízminőség-javító Program és a Nemzeti Szennyvízelvezetési- és
tisztítási Megvalósítási Program ütemezett megvalósítása. A tárca feladata a
hulladékgazdálkodás átfogó stratégiai céljainak meghatározása, a hulladékgazdálkodást
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érintő jogi szabályozás előkészítése, és az Európai Unió szakterületi jogszabályainak
honosítása (jogközelítés). A hulladékgazdálkodás megújult szabályozási és
intézményrendszerével összhangban a tárca célja a hulladékképződés megelőzése, a
hulladékhasznosítás növelése, a szennyező fizet elv és az életciklus-szemlélet
érvényesítése. A környezetvédelmi szabályozó eszközök közül kiemelt terület a
környezetvédelmi
termékdíj
szabályozás
továbbfejlesztése.
Az
Országos
Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) elősegíti, hogy a termékdíjköteles termékekből képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar
átlátható, az állam és így a társadalom érdekeit lényegesen kedvezőbb feltételekkel
szolgáló módon alakuljon át, és fejlődjön tovább. A korszerű hulladékkezelési
létesítmények kialakítását célzó EU-támogatások elősegítik, hogy a gyűjtő és hasznosító
rendszerek az ország egész területét lefedjék. A VM további kiemelt feladata a
levegőminőség javításával és a zajterhelés csökkentésével összefüggő intézkedések
megvalósítása.
A természeti erőforrások és értékek megőrzése
A VM kiemelt feladata a védett természeti területek és értékek állapotának megőrzése és
javítása, a Natura 2000 területek állapotának megőrzését szolgáló intézkedések
megvalósítása. A természetes, természetközeli élőhelyek és az ökológiai kapcsolatok
fenntartása, fejlesztése az ökoszisztéma szolgáltatások védelme és helyreállítása
érdekében is kiemelt fontosságú, amely a védett természeti területeken túlmutatva a nem
védett természeti területeken is szükségessé teszi a biológiai sokféleség és a természeti
értékek megőrzését és helyreállítását, helyzetük folyamatos nyomon követését.
A védett és védelemre tervezett természeti területek védettségi szintjének helyreállítása
kiemelt nemzeti park igazgatósági szakmai feladat, mely egyben egy törvényi
kötelezettség végrehajtását is szolgálja. A védettségi szint helyreállítása keretében
megvalósuló nemzeti parki földvásárlások számos ún. „zsebszerződés”-gyanús
földhasználati és birtoklási viszony felszámolásához járulnak hozzá, valamint elősegítik a
helyben lakó gazdálkodók földhöz juttatását is, összhangban a Kormány programjával.
Hazánk természeti értékeinek jelentős hányada kötődik közvetlenül mezőgazdasági
művelés alatt álló területekhez, illetve erdőkhöz. Ezek fenntartásában kiemelt szerepe van
a természetkímélő gazdálkodásnak. 2014-ben is kiemelt feladat a nemzeti park
igazgatóságok természetvédelmi és térségfejlesztő szerepének erősítése, az értékőrzés
elsődlegessége mellett a természetvédelmi célú vagyonkezelési tevékenységük ellátása,
különös tekintettel az agrár-környezetgazdálkodási programok megvalósítására, a
természeti értékek bemutatására, az ismeretterjesztés lehetőségeinek bővítésére.
Folytatódik a fajmegőrzési tervek és fajvédelmi beavatkozások végrehajtása, valamint az
élőhely-rekonstrukciók megvalósítása, melyek jelentős része uniós támogatások
felhasználásával történik, a pályázati konstrukciótól függően a hazai költségvetésből
szükség szerint biztosított önrészek igénybevételével. További szakmai feladat az élettelen
természeti értékeink megőrzése és védelme. Mindezekkel összefüggésben folyamatosan
működik a Természetvédelmi Információs Rendszer és annak alközpontjai.
Napjainkra a víz – mint stratégiai jelentőségű erőforrás – szerepe társadalmi, környezeti és
gazdasági szempontból is jelentősen felértékelődött, a vízkészletek védelme és
hasznosítása a fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú tényezőjévé vált. A víz átfogó
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szerepe – többek között – a lakosság életminőségében (pl. egészséges, biztonságos
ivóvízellátás, szennyvízelhelyezés, ásvány-, gyógy- és fürdővíz szolgáltatás), az ökológiai
vízigények kielégítésében (pl. természetvédelem, ökoszisztéma-szolgáltatások), a
mezőgazdasági felhasználásban, az erdőgazdálkodás és halgazdálkodás területén jelenik
meg. Ugyanakkor számos ipari, közlekedési, szolgáltatási tevékenység környezeti,
gazdasági feltételeként, környezetbiztonsági tényezőként, megújuló energiaforrásként is
szerepe van, ezért szükséges a víz, mint természeti erőforrás megkülönböztetett védelme
és okszerű használata nem csupán helyi, regionális és nemzeti, hanem közösségi és
globális szinten is.
Az EU Víz Keretirányelv (továbbiakban: VKI) előírásai szerint a tagállamoknak 2015-ig
„jó állapotba” kell hozniuk a felszíni és felszín alatti vizeket, és ezt fenntarthatóvá kell
tenni. A vízgyűjtő-gazdálkodási tervek (továbbiakban: VGT) tartalmazzák azokat az
intézkedéseket, amelyek eredményeként a jó állapot (bizonyos kivételektől eltekintve)
elérhető. Mindezek a természeti területek és értékek megőrzése céljainak elérését is
szolgálják.
A VKI előírja, hogy a vízgyűjtő-gazdálkodási tervek megvalósulását felül kell vizsgálni és
6 évente a terveket a változások figyelembe vételével fel kell újítani, a felújított vízgyűjtőgazdálkodási tervbe új intézkedések is beilleszthetők, ha ezekre a vizek jó állapotának
eléréséhez, illetve megőrzéséhez szükség van. A VGT felülvizsgálatának folyamata a
terhelések és hatások felülvizsgálatával, a monitoringon alapuló állapotértékeléssel,
valamint vízhasználatok ismételt gazdasági elemzésével 2014-ben is folytatódik.
A felszín alatti vizek mennyiségi és minőségi készleteinek védelme stratégiai szintű
feladat, hiszen a hazai lakosság ivóvízellátása döntően (94%) e forrásból történik. Az
Ivóvízbázis-védelmi Program folytatását EU-s és hazai források biztosítják.
A feladat kiemelt fontosságára tekintettel, a vízgazdálkodási problémák globális
szempontú vizsgálatával, a környezeti, gazdasági és szociális aspektusokat egyaránt
figyelembe véve, jelenleg is zajlik a vízgazdálkodásról, öntözésről és aszálykezelésről
szóló Nemzeti Vízstratégia kidolgozása.
A fenntartható termelés és fogyasztás elősegítése
A Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításával a VM elősegíti a
környezettechnológiák hazai elterjesztését, a kapcsolódó fejlesztések, beruházások
támogatását. A VM 2014-ben is folyamatosan részt vesz az EU öko-címke és az EU
környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS) bizottságok munkájában, az új
öko-címke minősítési kritériumok, a díjrendelet és az EMAS útmutatók kidolgozásában,
biztosítja az öko-címke és környezetbarát termékminősítő, illetve az EU EMAS rendszer
hazai működését, továbbá a döntéshozatali eljárások lefolytatását.
Hungarikum Bizottság működése
Az Országgyűlés döntése alapján a VM látja el a nemzeti értékekről és hungarikumokról
szóló törvénnyel (továbbiakban hungarikum törvény) létrehozott Hungarikum Bizottság és
a Hungarikum Titkárság működtetésével kapcsolatos feladatokat.
A hungarikum törvény alapvető célja, hogy széles társadalmi összefogás kialakításával
azonosítsa, rendszerezze, közzétegye mind az országhatáron belül, mind a határon túl
megtalálható nemzeti értékeinket. További feladat a számba vett nemzeti értékek és
hungarikumok széles körű megismertetése, az országimázs építés elősegítése, az értékek
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megőrzése és védelme. Mindez fontos részét képezi a társadalom nemzeti tudatának,
öntudatának erősítésével kapcsolatos kormányzati politikának.
A hungarikum törvényben meghatározott feladatok ellátásában döntő szerepet tölt be a 16
fős grémium, a Hungarikum Bizottság, melynek elnöke a vidékfejlesztési miniszter.
A Hungarikum Bizottság tájékoztatási kötelezettségeinek ellátása érdekében magyar és
angol nyelvű elektronikus honlapot hozott létre és aktív közvetlen szervezésű
kommunikációs és média kampányokat, konferenciákat szervez. A széles körű
tájékoztatást népszerűsítő kiadványok, szakmai útmutatók kiadásával is segíti.
A Hungarikum Bizottság tevékenységét hét szakmai bizottság is támogatja, melyek
lefedik az összes olyan területet, ahonnan nemzeti érték azonosítására javaslat érkezhet.
A törvény által létrehozott és alulról felfelé építkező struktúrában kiemelt szerepet betöltő
helyi (települési, megyei) és határon túli értéktárak a meghatározó első szintjeit jelentik a
gyűjtő munkának. A helyi közösségek önkéntes alapon szervezik tevékenységüket, és
fesztiválokon, helyi rendezvényeken ünneplik, népszerűsítik a területükön azonosított
nemzeti értékeket.
A Hungarikum Bizottság támogatási pályázatok kiírásával segíti, bátorítja az értékek
azonosítását, bemutatását, az értékek kiemelkedő voltának jobb megismerését segítő helyi
kezdeményezéseket, tevékenységeket.
2014-2020 Vidékfejlesztési Program
A következő EU tervezési ciklusban - 2014-2020 között – a Kormány döntése alapján
Magyarországon négy hangsúlyos terület lesz. Ezek az állattenyésztés, a vízgazdálkodás
és az öntözés, a nagy kézi munkaigényű ágazatok - például a kertészet, a népi
hagyományőrzés, de a gyógynövény-termesztés is -, valamint az élelmiszeripar
fejlesztése. A kiemelt célok elérését és a feladatok végrehajtását szolgálják a programban
meghatározásra került prioritások, valamint a különös jelentőséggel bíró területek sajátos
szükségleteivel foglalkozó és több prioritás megvalósítását is szolgáló tematikus
alprogramok.
Fiatal gazdálkodók tematikus alprogram többek között az alábbi problémák megoldására
irányul: a mezőgazdasági kihívásaink közé tartozó, a népesség általános elöregedésével
összhangban lévő gazdálkodói átlagéletkor növekedésének ellensúlyozása, a
mezőgazdasági vállalkozók képzettségbeli hiányosságainak és a gyakorlati képzés
hiányosságainak részbeni ellensúlyozása, a fiatal gazdálkodók vállalkozási
jövedelmezőségének javítása, hitelképességének erősítése, a vidéki térségek
lakosságmegtartó erejének növekedése.
Rövid ellátási láncban részt vevő termelők jellemzően a legkisebbek (egyéni, vagy mikrovállalkozások), így érdekérvényesítő képességük gyenge és nem járatosak az összetett
támogatási rendszerek használatában, ezért fontos, hogy legyen elkülönített kerettel
rendelkező, közérthető, probléma fókuszált tematikus alprogram a fejlesztésükre.
A vidéki térségek és közösségek fejlesztése szempontjából kulcsfontosságúak a helyi
közösség részvételével megvalósuló, a LEADER alapelvekre épülő fejlesztési programok.
A 2014-2020 időszakra vonatkozó helyi fejlesztési programok alulról építkező, helyi
közösségre épülő rendszere a vidéki problémák sokkal részletesebb helyi feltárását teszi
lehetővé, majd ezt követően az eszköz alkalmazásával kiválaszthatóak és
megvalósíthatóak a helyi problémákhoz leginkább illeszkedő beavatkozások, amelyek
hatékonysága így magasabb lesz és társadalmi elfogadottsága is garantálható. Az eszköz
esetében különösen fontos, hogy lehetőséget biztosít a strukturális alapokkal és a többi
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operatív programmal történő együttműködésre. A többalapos finanszírozás lehetősége az
eddigiektől sokkal szélesebb körű stratégiák végrehajtásának lehetőségét teremti meg.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
VM fejezet összesen

77.550,4
345.398,0
422.948,4

26.639,6
188.170,0
214.809,6

Támogatás
50.910,8
157.228,0
208.138,8

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
11.271
0
11.271

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként
A VM 11.271 fő engedélyezett létszámmal működő szerteágazó intézményhálózattal
rendelkezik, mely eredményesen támogatja a tárca által felügyelt ágazatokat.
Az intézmények teljes támogatási előirányzata 50.910,8 millió forint, ezen felül további
26.639,6 millió forint tervezett bevétellel, vagyis összesen 77.550,4 millió forint kiadással
gazdálkodhatnak 2014-ben.
Jelentős intézményi kör bővülést jelent 2014. évre, hogy a VM a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény előírásaival összhangban a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központtól, a Corvinus Egyetemtől és a „Bábolna Shagya”
Közhasznú Alapítványtól összesen 42 agrár szakképző iskola fenntartói jogát vette át még
2013-ban, így 2014-től már összesen 59 középfokú agrár szakképző iskola fenntartását
látja el.
Fontos szerkezeti változás 2014. évben a vidékfejlesztési miniszter által irányított
intézményeknél, hogy a vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató
hálózat kialakításáról szóló 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat alapján a 2013-ban
még 6 önállóan működő intézetből álló kutatói szervezetrendszer a hatékonyabb
feladatellátás és gazdálkodás érdekében 2014. január 1-jétől egy önállóan működő és
gazdálkodó szervezetbe integrálódik. Ez az integrált szervezet ugyanakkor már magába
fogja olvasztani a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től átvett kutatóintézeteket is. Nem
lesz az integráció részese viszont a Tokaji Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet a
világörökségi feladatok ellátása miatt, ezért külön címen kerülnek megtervezésre 2014.
évben az előirányzatai.
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A VM intézményei címenként:
1. Cím Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása
A VM igazgatása ellátja a minisztérium igazgatási tevékenységét, ezen belül a
működéshez szükséges létszám, személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok
tervezését, előirányzat-módosítási feladatait, valamint a könyvvezetési kötelezettségeit.
A dologi kiadások keretében biztosítja a belföldi kiküldetések, a reprezentációs kiadások,
a központi rendezvényekkel, az informatikai feladatokkal, a VM vagyonkezelésében lévő
ingatlanokkal kapcsolatos üzemeltetési feladatokat, a honlap karbantartás, sajtófigyelés,
híranyag szolgáltatás, valamint a kormánytisztviselői állományhoz köthető munkáltatói
személyi jövedelemadó, rehabilitációs hozzájárulás teljesítését.
Egyéb dologi kiadásokat kizárólag meghatározott célra biztosított előirányzatból teljesít.
Ezek: külföldi kiküldetések, oktatás, továbbképzés, EU kiadványok, konferenciák.
A VM Igazgatás egyes célelszámolási számlákon keresztül bonyolítja a minisztérium
pályázati (pl.: Svájci-Magyar Projekt, ÁROP, KEOP, EKOP) pénzkezelését is.
1. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
5 725,7 137,3
5 588,4
598

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Nemzeti jogszabálytárral kapcsolatos
feladatok ellátása miatti bázis csökkentés
Ágazati informatikai feladatok átadása a
NEKI részére
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai

-54,2

-54,2

-70,6

-70,6

Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
5,1
fejezeti kezelésű előirányzat átcsoportosítása
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
-10,0
Bevételrendezés
-13,5
Egyéb többletek (jogcímenként)
Egyszeri feladatok kivétele miatti bázis
-110,0
csökkentés (FAO ösztöndíj program)
2014. évi javasolt előirányzat
5 472,5

5,1
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-10,0
-13,5
-110,0
123,8

5 348,7

598

2. Cím Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)
A NÉBIH 2012. március 15-ével – a szakmai feladatok hatékonyabb ellátása és a nagyobb
költséghatékonyság megteremtése érdekében – a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalba történt beolvadással jött létre.
A NÉBIH országos hatáskörű szerv, amely saját hatáskörben ellátja, illetve a megyei
kormányhivatalok vonatkozásában irányítja az állategészségügyi, élelmiszerbiztonsági,
növénytermesztési, talajvédelmi, tenyésztési, erdészeti, vadászati, halászati,
takarmányozási, borászati, növényvédelmi és egyéb mezőgazdasági hatósági-igazgatási
feladatokat, végzi a tisztességtelen forgalmazói magatartás elleni fellépéssel kapcsolatos
hatósági feladatokat, továbbá országos labor- és fajtakísérleti hálózatot működtet. További
kiemelt feladata a hivatalnak 2014-ben a 2012-től bevezetésre került élelmiszerláncfelügyeleti díj beszedése, az ehhez szükséges ellenőrzések lefolytatása.
2014-ben, hasonlóan az előző évekhez is kiemelt feladata a NÉBIH-nek a Kormány
programjával összhangban az élelmiszerlánc ellenőrzési feladatok, valamint az ország
genetikailag módosított élőlény (GMO) mentességének biztosításához szükséges hatósági
vizsgálatok, ellenőrzések teljesítése és megerősítése.
2012 óta - a Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal beolvadásával - a NÉBIH ellátja a
nemzetközi kapcsolattartással összefüggő feladatokat is az Európai Élelmiszer-biztonsági
Hivatal hazai partnerintézményeként, emellett kijelölt nemzeti kapcsolattartó pont az
Európai Unió élelmiszerekre és takarmányokra vonatkozó gyors vészjelző rendszerében
(RASFF), illetve az Egészségügyi Világszervezet (WHO) élelmiszer-biztonsági, valamint
sürgősségi veszélyjelző rendszerében (INFOSAN Emergency).
2. Cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
11 6 058,5
4 999,1
1123
057,6

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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-300,0
2931,0 2931,0

-300,0

13 8 989,5
688,6

4 699,1

1 123

3. Cím Földmérési és Távérzékelési Intézet (FÖMI)
A FÖMI feladata a külön jogszabályban foglaltakon túl az ingatlanügyi, földügyi
igazgatás országos szintű adatainak feldolgozása, szakmai információs rendszerek,
adattárak fejlesztése, üzemeltetése, más számítógépes rendszerekkel a kapcsolat és a
folyamatos adatcsere biztosítása; a földmérési, térképészeti és távérzékelési tudományos
kutatás végzése és országos összhangjának megvalósítása.
A FÖMI központi földmérési és térinformatikai szervezetként ellátja a téradatinfrastruktúrák működtetését lehetővé tévő térbeli alapadatkörök (állami alapadatok)
gyűjtését, feldolgozását, tárolását, fejlesztését és szolgáltatását. A fenti feladatok
keretében fenntartja, fejleszti és szolgáltatja:
•
•

•

a geodéziai vonatkoztatási rendszereket és a hozzájuk kapcsolódó szolgáltatásokat,
az egységes országos térképrendszer szerinti állami térképi adatbázisokat,
domborzatmodelleket, földrajzinév adatbázist, közigazgatási határ adatbázist és a
geoportál működését,
az állami földmérési és térképészeti tevékenység központi feladatait:
államhatárügyi, geodéziai munkákat, állami alapadatok előállításának ütemezését,
készíttetését, állami átvételét, minőségbiztosítási és szakfelügyeleti feladatok
ellátását.

Ellátja az ingatlanügyi és földügyi igazgatás országos szintű adatainak feldolgozását,
információs rendszereinek fejlesztését és irányítását, továbbá a vonatkozó ingatlanügyi és
földügyi adatok szolgáltatását, kezeli és működteteti a számítógépes ingatlannyilvántartási rendszert.
A FÖMI hazai és EU-s feladatok végrehajtásával megbízott intézményként ellátja a
mezőgazdasági földterületek egyedi azonosításával (MEPAR), a szőlőültetvények
térinformatikai nyilvántartásával (VINGIS) kapcsolatos távérzékelési feladatokat.
Gondoskodik a földfelszín mezőgazdasági, vidékfejlesztési, környezetgazdálkodási,
környezetvédelmi és felszínborítási szempontú távérzékeléses megfigyeléséről,
elemzéséről, ellenőrzéséről. Integrálja a szakigazgatás eszközrendszerébe a távérzékelés
területén megjelent legújabb eredményeket.
A FÖMI biztosítja az EU szinten megjelenő szakmai kötelezettségek végrehajtását,
különös tekintettel a 2007/2/EK INSPIRE irányelvből a földügyi ágazatra háruló
feladatokra, az EU-s agrár-, vidékfejlesztés és környezetpolitikai jogszabályok vonatkozó
részeinek végrehajtására, valamint az EuroGeographics szervezettel való kapcsolattartásra
és az ebből adódó kötelezettségekre.
Az intézmény kizárólag költségvetési bevételből gazdálkodik, a 2014. évi költségvetési
törvényjavaslatban a FÖMI részére előírt befizetési kötelezettség összege 94,1 millió
forint.
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3. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
1 666,0 1 666,0
0,0
200

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
2013. évi engedélyezett lészámbővítés
Egyéb változások (jogcímenként)
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

10
329,0

329,0

1 995,0 1 995,0

0,0

210

4. Cím Állami Ménesgazdaság
Az intézmény fő feladata a génmegőrzés a lipicai és gidrán lófajtákat illetően. A 2014.
évben az intézményben szervezeti változást nem tervez a minisztérium.
Az intézmény alapfeladata keretében ellátja:
• a jelentős nemzeti kincset jelentő Lipicai, továbbá Gidrán Ménes fenntartását,
• a lótenyésztés olyan irányú fejlesztését, hogy a fajták megfeleljenek a rájuk
jellemző tradicionális jellegnek és használatnak, ennek megfelelően biztosítja a
fajták jellemző értékmérő tulajdonságainak megőrzését,
• a magyar lótenyésztés idegenforgalmi célú bemutatását,
• az állomány fenntartásához szükséges takarmány előállítását,
• a tenyésztési cél eléréséhez, illetve a génfenntartáshoz szükséges nagy genetikai
értékű mén és kanca egyedek beszerzését,
• esetleges tenyészállat exportot,
• tenyésztés eredményének hazai és nemzetközi összehasonlító versenyeken történő
vizsgálatát,
• nemzetközi és hazai összehasonlító versenyek szervezését, lebonyolítását,
• a lovassport, lovasélet hagyományait ápoló múzeum és kiállítások fenntartását,
• a fajtához kapcsolódó lovas hagyományok ápolását, népszerűsítését.
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4. cím
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
399,6 169,5
230,1
53

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-2,0
-6,9

-2,0
-6,9

390,7

162,6

228,1

53

5. Cím Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)
Az MVH feladatairól, hatásköréről, szervezetéről és működéséről a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalról szóló 256/2007. (X. 4.) Korm. rendelet rendelkezik.
Az MVH ellátja a közösségi és nemzeti forrásból folyósított mezőgazdasági, agrárvidékfejlesztési, valamint halászati támogatások igénybevételével és a Közös
Agrárpolitika (KAP) egyéb, támogatás kifizetésével nem járó piacszabályozási
intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat. Ezen intézkedésekkel összefüggő hatósági
eljárásban első fokon az igazgatóságok, másodfokon az MVH központi szerve jár el.
Az MVH az előző bekezdésben meghatározott intézkedések tekintetében ellátja:
• a közösségi bel- és külpiaci intézkedésekkel, valamint a tagállami hatáskörben
alkalmazott nemzeti támogatási intézkedésekkel;
• a területhez, az állatlétszámhoz és a jövedelempótláshoz kapcsolódó támogatási
intézkedésekkel;
• az intervenciós rendszer működésével, illetve további feldolgozott termékekhez
kapcsolódó intézkedésekkel;
• az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz (ÚMVP) kapcsolódó beruházási
és szolgáltatási intézkedésekkel;
• a közvetlen kifizetések és követelések kezelésével;
• a Piaci Információs Rendszer működtetésével;
• a vidékfejlesztési (kísérő) intézkedések bonyolításával;
• az agrár-kárenyhítési eljárás lebonyolításával;
• valamint az Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszer (IIER) működtetésével és
továbbfejlesztésével kapcsolatos feladatokat.
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Az MVH ellátja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és Európai
Mezőgazdasági Garancia Alapból (EMGA) finanszírozott támogatások és egyéb
intézkedések tekintetében a kifizető ügynökségi, valamint egyéb – ennek keretén belül az
Európai Halászati Alap (EHA) – jogcímek végrehajtásával és fejlesztésével összefüggő
feladatokat.
Az MVH működteti:
• a külön jogszabályban meghatározott ügyfélregisztert;
• a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszert (MePAR), amely a területalapú
kifizetések kizárólagos hivatkozási alapja;
• az intézkedésekhez kapcsolódó támogatások igazgatási és ellenőrzési rendszerét;
• a támogatásra, illetve egyéb intézkedésre vonatkozó nyilvántartást;
• a szarvasmarha és juh prémium jogosultságok nyilvántartási rendszerét;
• a tejkvóta-nyilvántartási rendszert;
• az intervenciós raktárregisztert;
• az agrár de minimis nyilvántartási rendszert;
• az alma, körte és őszibarack ültetvénykatasztert.
Az MVH ellátja a jogszabályban meghatározott körben és módon az egyes nemzeti
támogatások igénybevételével és végrehajtásával összefüggő feladatokat.
Az MVH a 2014. évben a 2007-től 2013-ig tartó uniós programok zárási feladatai mellett
már ellátja ugyanakkor az előttünk álló 2014-től 2020-ig tartó új programozási időszak
előkészületi munkálatait, az új eljárásrendek kidolgozását, a kapcsolódó fejlesztéseket és
az átmeneti évben elinduló Új Vidékfejlesztési Programmal kapcsolatos kifizetéseket is.
5. cím
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
11 421,0
50,0
11 371,0
980

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-50,0
11 371,0

-50,0
50,0 11 321,0

980

6. Cím Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei
A VM fenntartása alá a 2013/2014-es iskola tanévben már összesen 59 agár szakképző
iskola tartozik, ugyanis a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 2013.
szeptember 1-jén hatályba lépő 5. § (14) bekezdése alapján az OKJ-ban meghatározott,
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agrárágazathoz tartozó szakképesítésben államilag támogatott iskolai rendszerű
szakképzés kizárólag a vidékfejlesztésért felelős miniszter által alapított és fenntartott
szakképző iskolában, vagy nem állami fenntartó esetén – a vidékfejlesztésért felelős
miniszter egyetértésével kötött – szakképzési megállapodás alapján folyhat. Ennek alapján
a VM a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól, a Corvinus Egyetemtől és a
„Bábolna Shagya” Közhasznú Alapítványtól összesen 42 agrár szakképző iskola
fenntartói jogát vette át még 2013-ban.
Az iskola átvételek által a VM lényegében a teljes országot lefedő iskolahálózattal
rendelkezik, ahol csaknem 30.000 diák tanul. Így 2014-től már a beiskolázáson keresztül
is lehetőség nyílik koordináltan megkezdeni és folytatni az egységes, agrár munkaerő
piaci igényekhez ténylegesen igazodó, gyakorlatorientált agrár- és környezetvédelmi
oktatásokat, az ehhez kapcsolódó szakképzéseket, amelyeknek a vidékfejlesztés jövője
szempontjából létfontosságúak. Az egységes és országos szinten koordinált ágazati
szakképzés ugyanis kiemelt fontosságú a gazdálkodók, mezőgazdasági vállalkozók
képzésében, alapját szolgálja a szakmai műveltség terjesztésének, a közép- és
felsőoktatásnak, a tudományos kutatásnak is. A vidéki lakosság művelődésének, a
polgárosodás megvalósításának alapfeltétele a fiatalok felkészítése a vidéki, a
mezőgazdasági tevékenység végzésére. A Kormány nemzeti programjában a
vidékfejlesztés, az ennek érdekében megvalósítandó oktatás fejlesztése továbbra is
elengedhetetlen.
A szakiskolák költségvetése 2014-ben már tartalmazza a 2013. szeptember 1-jével
bevezetésre került pedagógus életpálya modell miatti többlet kiadásokat is.
6. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
5 408,2 1 387,5
4 020,7
1 359

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Iskolák átvétele miatti átrendezés fejezetek
között
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
Pedagógus életpálya bevezetése miatti
többlet
2014. évi javasolt előirányzat

8 915,6

8 915,6

2 847

1 880,6 1 880,6
2 600,8
18 805,2 3 268,1
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2 600,8
15 537,1

4 206

7. Cím Közművelődési intézmények
A címhez tartozó közművelődési intézmények – a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és az
Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ – egyedülálló, országos
feladatot töltenek be 2014. évben is a hungaricumok bemutatásában, a hagyományok
ápolásában, az ország agráremlékeinek megőrzésében.
A közművelődésben betöltött szerepük túlmutat az ágazat érdekein, a nemzeti múlt, a
vidék és a mezőgazdaság történelmének bemutatása mellett a tudományos kutatás, az
információs rendszer szélesítésének elengedhetetlen intézményrendszerét alkotják.
Nemzetközi kapcsolataikkal, a külföldi tudományos lapok, kiadványok terjesztésével a
termelés fejlesztésének fontos bázisai.
7. cím
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
534,9 100,0
434,9
140

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-4,0
1,0

-4,0
1,0

531,9

101,0

430,9

140

8. Cím Agrárkutató intézetek
A vidékfejlesztési miniszter által irányított integrált agrárkutató hálózat kialakításáról
szóló 1467/2013. (VII. 24.) Korm. határozat értelmében 2014. január 1-jével új alapokra
helyeződik a tárca közvetlen irányítása és felügyelete alá tartozó kutatóintézeti rendszer
működtetése. Az átalakítás célja a kutatások széttagoltságát, elaprózottságát és a
párhuzamosságát feloldó integrált szervezeti keretek kialakítása. E többéves folyamat
részeként 2014. január 1-jével 6 (Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
Erdészeti Tudományos Intézet, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Központi Környezetés Élelmiszer-Tudományi Kutatóintézet, Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont,
Mezőgazdasági Gépesítési Intézet) költségvetési intézmény összevonása valósul meg.
Ezen túlmenően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-től a hivatkozott Korm. határozat
alapján 2013. szeptember 4-ei hatállyal visszavett 9 társasági formában működő (4
gyümölcstermesztési kutatóintézet, gabonakutató, fűszerpaprika és zöldségtermesztési
kutatóintézetek, tejgazdasági kísérleti intézet, valamint a húsipari kutatóintézet)
kutatóintézetből 5 társaság az integrált költségvetési intézmény szervezeti egységéve
alakul át. A felsőoktatásnak korábban átadott badacsonyi és kecskeméti szőlészeti és
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borászati kutatóintézetek 2014-ben már szintén az intézethálózat részeként látják el
feladataikat.
Az elemi támogatás felhasználása az eddigiektől eltérően feladatalapú gazdálkodás
keretében valósul meg 2014. évtől, ami pontos visszajelzést ad a kijelölt szakmai célok és
az elérésükhöz igénybe vett ráfordítások kapcsolatáról. Mindez az eredmény-centrikus,
hatékony és átlátható működést segíti elő. A szervezeti keretek korszerűsítése mellett
2014-ben kiemelt feladat a kutatói állomány pótlásának és újjáépítésének továbbvitele,
mivel a korábbi években korösszetétel szempontjából kedvezőtlen állapot alakult ki. Az
ágazati kutatások gyakorlatorientáltságának elősegítésére az integrált agrárkutató hálózat
eredményeinek értékelésébe, a jövő kutatási irányvonalainak kijelölésébe a tárca az ágazat
szereplőinek fokozott bevonását tervezi.
Az integrált intézmények ellátják 2014. évben többek között az állattenyésztési és
takarmányozási kutatás-fejlesztési, az erdőgazdálkodás fejlesztésére irányuló komplex
kutatásokat. A fenntartható halászat- és haltenyésztés fejlődésére, a vízi-erőforrás
gazdálkodási és akvakultúra rendszerek fejlesztésére irányuló, az élelmiszer-tudományi
növénynemesítési, állattenyésztési és biotechnológiai kutatásokat és kísérleti
fejlesztéseket, továbbá a mezőgazdaság gépesítésének fejlesztéseit, kutatómunkáit. Az
intézetek aktív szerepet töltenek be a szőlészet-borászat és a gyümölcságazat
működtetését, korszerűsítését segítő feladatok ellátásában is. Szaktanácsadási
tevékenységekben való közreműködésük a gazdálkodók felé történő ismeretátadást segíti
elő.
8. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
2 501,1 1 020,9
1 480,2
550

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet külön címen történő tervezése
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
Integrált agrárkutató hálózat kialakítása
miatti többlet
Integráció miatti létszám átvétel
2014. évi javasolt előirányzat

-73,2

-2,0

70,0

822,3

-23

70,0

822,3

320,0

3 640,2 1 843,2
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-73,2

320,0

1 797,0

225
752

9. Cím Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet (TSZBK)
A VM költségvetésben 2014-től új címen jelenik meg a TSZBK költségvetése. A külön
címen történő szerepeltetés oka, hogy a Tokaji történelmi borvidék kultúrtáj világörökségi
terület világörökségi gondnoksági feladatainak ellátására a TSZBK került kijelölésre. A
világörökségi feladatok ellátásával a kutatóintézet tevékenységi köre jelentősen
megváltozik, új feladatokkal bővül ki.
A kutatóintézet a térségi és ágazati feladatokat egyaránt ellátni képes, nagyobb részben
termelő finanszírozással fenntartott, koordináltan működő, a központi költségvetést
kevésbé terhelő, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az ágazati szervezetek kontrollját
biztosító költségvetési szerv. Feladatait fokozatosan fejlődő szervezeti- és
feladatstruktúrában látja el.
A TSZBK fő feladatai:
• biológiai alapok fenntartása, fejlesztése, génbank, génbanki tételek leírása molekuláris
markerekkel, hagyományos keresztezéses nemesítés (biotikus és abiotikus stresszel
szembeni rezisztenciára), törzsültetvények létesítése, fenntartása vírusmentesítéssel,
• hungaricum jellegű fajták fajtaérték kutatása, klónszelektálása, fajtaspecifikus
termesztés-, ill. borászati technológiák kifejlesztése,
• környezetbarát szőlőtermesztési technológiák fejlesztését célzó, illetve a klímaváltozás
hatásait elemző tartamkísérletek végzése (erózióvédelmi, növényvédelmi, trágyázási
kísérletek az agrár-környezetgazdálkodási programokhoz, víztakarékos termesztéstechnológiák),
• borok származás és eredetiségvédelmi rendszerének kialakítása, fejlesztése,
működtetése, borok nyomon-követhetőségét célzó analitikai vizsgálatok,
• Szakmai Szaktanácsadói Központ működtetése.
A világörökségi gondnokság keretében kiemelt feladata, a Tokaj-Hegyalja Világörökségi
Térségfejlesztési Stratégiához kapcsolódó kutatások végzése, továbbá a világörökségi
területek használatának, fejlesztésének, bemutatásának, illetve szükség szerinti
helyreállításának biztosítása, a világörökségi területek megőrzésével és fenntartható
mértékű használatával kapcsolatos tevékenységek összehangolása.
9. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
0,0
0,0
0,0
0

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati
Kutatóintézet külön címen történő tervezése
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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73,2

2,0

73,2

23

75,2

2,0

73,2

23

10. Cím Génmegőrzési intézmények
A címhez tartozó két intézmény a Haszonállat- génmegőrzési Központ (HáGK)
(korábban: KÁTKI), valamint a Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK). A NÖDIK és a
HáGK önálló intézményként való 2010. évi újbóli létrehozása az első lépése volt a hazai
genetikai erőforrásokért felelős intézményrendszer kialakításának. Mindkét intézmény
központi szerepet kapott a génmegőrzési tevékenység szakmai koordinálásában.
1. NÖDIK
Magyarország legnagyobb mezőgazdasági génbanki gyűjteménye található a NÖDIKben, melyet több mint ötven éve alapítottak. A nemzetközi szinten is elismert szakmai
munkát végző intézmény mintegy 88.000 tétel szántóföldi és zöldségnövény genetikai
erőforrás megőrzését biztosítja és ezzel a világ 13. legjelentősebb génbankjaként tartják
számon. Az intézmény feladata az országos szántóföldi- és zöldségnövény génbank
gyűjtemények fejlesztése, emellett az intézmény új feladata a növényi génmegőrzési
tevékenységek szakmai koordinációja, illetve egy új növényi génbank hálózat
kialakítása.
Az önálló intézmény fontos feladata ugyanakkor a régi tájfajták köztermesztésben való
újbóli elterjesztése. Mivel ezek nem nagyüzemi, hanem kisüzemi, illetve családi
vállalkozások számára jelentenek ideális választékot, több kézimunkával, de lényegesen
kevesebb vegyszerhasználattal termelhető fajták, termelésbe vonásuk többek között
elősegíti a minőségi élelmiszerellátást, a biogazdálkodást, és munkahelyeket teremt,
lényegesen csökkentheti falvainkban a munkanélküliséget.
2. HáGK
A háromszintű haszonállat-génmegőrzési rendszer biztonságos és gazdaságilag is
hatékony működtetéséhez – a hatósági, nyilvántartási feladatokon túl – szükséges a
szakmai koordináció, amely egy költségvetési keretben működő, minisztériumi
háttérintézmény létrehozásával volt megvalósítható. Az említetteken túl az önálló
költségvetési szervként szerepe van az egyes alrendszerek (génbankok, tenyészetek,
termelő
állományok)
létrehozásában,
működtetésében,
a
régi
magyar
haszonállatfajtákkal kapcsolatos oktatási, kutatási és bemutatási feladatok ellátásában,
termelési célú mintaintegrációk, helyi, kistérségi vagy nagyobb régióra kiterjedő
haszonállat-génmegőrzési programok szervezésében, további hazai és nemzetközi
kapcsolatok kialakításában és ápolásában.
A HáGK kutatási és tenyésztési feladatai mellett a régi magyar fajták megőrzésének
központi intézménye, a kezdetektől mind a mai napig.
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10. cím
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
723,3 214,5
508,8
110

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-10,2
2,5

-10,2
2,5

715,6

217,0

498,6

110

11. Cím Nemzeti Öntözési Ügynökség
A cím költségvetési támogatása az egyelőre még meg nem alapított Nemzeti Öntözési
Ügynökség (NÖÜ) költségvetését tartalmazza. A címen rendelkezésre álló források
biztosítják az intézmény megalakuláshoz, elindításához szükséges forrásokat.
A NÖÜ létrehozásának célja, hogy az öntözési igazgatási feladatok szervezetten, a vidékés agrárpolitikára figyelve, integráltan legyenek elvégezhetőek és kezelhetőek, így
hatékonyabbá és gazdaságosabbá tehetőek a hazai és európai uniós források
felhasználásai, használható és stabil módon biztosíthatóak a mezőgazdasági termelés
vízgazdálkodási feltételei, valamint új és értékteremtő munkahelyek hozhatóak létre.
11. cím
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
1 000,0
0,0
1 000,0
65

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-400,0

600,0
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-400,0

0,0

600,0

65

12. Cím Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ)
Az OMSZ a 277/2005. (XII. 20.) Kormányrendelet 2. és 3. §-aiban rögzített feladatok és
hatáskör alapján végzi munkáját. Ennek keretében földfelszíni, magas légköri és
távérzékelési meteorológiai mérő-, észlelő-, távközlési és adatfeldolgozó rendszert
üzemeltet, tart fenn és fejleszt, a mért adatokat adatbázisában tárolja, archiválja. A saját
meteorológiai alapadataiból és nemzetközi megállapodások alapján átvett adatokból,
számításokból meteorológiai előrejelzéseket készít. Rendszeres tájékoztatást nyújt
interneten keresztül a legfontosabb meteorológiai adatokról, rövid-, közép- és hosszú távú
előrejelzésekről. Időjárási veszélyhelyzetekkel összefüggésben az élet-, egészség-,
vagyon-, katasztrófavédelmi és egyéb kárelhárítást érintő kérdésekben azonnal
tájékoztatja a lakosságot, illetve az ilyen irányú intézkedésekre feljogosított szerveket.
Üveggáz hatású gázok kibocsátásával kapcsolatos adatszolgáltatásnál hatósági feladatokat
gyakorol.
Az OMSZ a fentieken túl 2014. évben is ellátja az Országos Légszennyezettségi
Mérőhálózat minőségirányítási és adatközponti feladatait. Nemzetközi szerződésekből
eredő jelentési kötelezettségének teljesítése érdekében előkészíti a környezeti levegő
minőségének állapotára vonatkozó adatokat, légszennyező anyagokra vonatkozóan
emissziós leltárt készít és vezet. Az ország területére repülésmeteorológiai kiszolgálást
nyújt és együttműködés keretében meteorológiai szolgáltatást biztosít a Magyar
Honvédségnek. Nemzetközi megállapodások alapján a mért és észlelt adatokat a
meteorológiai szervezeteknek átadja és tőlük átveszi.
12. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
1 627,3 1 115,0
512,3
194

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-10,2

1 617,1 1 115,0

-10,2

502,1

194

13. Cím Nemzeti Környezetügyi Intézet (NEKI)
A Nemzeti Környezetügyi Intézet a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság,
illetve a Belügyminisztériumhoz kerülő vízügyi igazgatóságok VM-nél maradó
környezetvédelmi, vízügyi feladatait látja el.
Az intézmény célja a szakértői háttér biztosítása a környezetvédelemért,
természetvédelemért és vizek állapotáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakterületi
feladatok ellátásához. Célja továbbá a szakpolitika előkészítése, a szakterületi feladatok
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ellátását támogató hatástanulmányok, vizsgálatok elvégzése, illetve alkalmazott kutatások
folytatása és monitorizálás.
Ennek keretében az intézet szakértői szinten előkészíti a levegővédelemmel, zaj és rezgés
elleni védelemmel kapcsolatos EU-s és egyéb nemzetközi adatszolgáltatásokat.
Nyilvántartást vezet az EU irányelv hatálya alá tartozó hulladékégetőkről és nagytüzelő
berendezésekről, működteti az EMAS nyilvántartó rendszerét, zajvédelmi adatbázist,
majd adatközpontot hoz létre és működtet. A szakmai jogszabály tervezetekhez elkészíti a
szükséges hatásvizsgálati dokumentációt (előzetes, utólagos) és egyéb háttéranyagokat.
BAT (legjobb elérhető technika) útmutatókat készít és közreműködik az EU BAT
referencia dokumentumok kidolgozásában. Szakmai segédanyagokat készít és szakmai
képzéseket szervez a környezetvédelmi hatóságok számára az egységes
környezethasználati engedélyezési, környezeti hatásvizsgálati és ESPOO-i eljárásokkal és
a hatályos szakterületi (IPPC, levegővédelem, zaj és rezgés elleni védelem, stb.)
szabályozásokkal kapcsolatosan. Eseti zajméréseket végez és zajtérképeket készít. A
szakterületekhez kapcsolódóan módszereket fejleszt ki, és kezdeményezi a szabványok
módosítását.
Közreműködik az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervek elkészítésében. A
hulladékgazdálkodási szakterületi szabályozás szakmai megalapozását, hatásvizsgálatok
elvégzését,
döntés-előkészítő
szakmai
háttéranyagok
kidolgozását
végzi.
Hulladékvizsgálati szabványokat, hulladékgazdálkodási műszaki útmutatókat dolgoz ki.
Hulladékbesorolást, minősítést megalapozó vizsgálatokat végez, e területen referencialaboratóriumot üzemeltet. Nyilvántartja, felméri a hulladékgazdálkodási létesítményeket
és tevékenységeket, helyzetelemzéseket végez. Célzott piaci felméréseket és statisztikai
elemzéseket készít az egyes hulladékáramok helyzetének, illetve változásainak
bemutatására, nyomon követésére. Részt vesz a hulladékképződés megelőzését, valamint
az elkülönített gyűjtést segítő szemléletformálásban, tanácsadásban, oktatásban.
Ellátja a 1307/2011. (IX. 6.) Korm. határozatból adódó feladatokat, különösen a Nemzeti
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia végrehajtására és nyomon követésére
alkalmas irányítási és monitoring rendszer alakítását és működtetését, valamint a Nemzeti
Környezettechnológiai Innovációs Stratégia megvalósításáról készülő átfogó jelentések
készítését.
A természetvédelem területén közreműködik a Víz Keretirányelv végrehajtásához
kapcsolódó természetvédelmi vonatkozású feladatokban, azok megalapozó kutatási
tevékenységeit koordinálja, oktatási, környezeti nevelési programjait kidolgozza és
végrehajtja. A miniszter hatáskörébe tartozó természetvédelmi stratégiai és egyedi
döntésekhez szükséges háttérelemzéseket készít.
Ellátja a miniszter feladatkörébe tartozó, a vízgyűjtő gazdálkodással, a vízkészletek
védelmével, a vizek mennyiségi és minőségi monitoringjával, a központi nyilvántartások
és informatikai rendszerek üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Részt vesz az
országos vízgazdálkodási stratégia és egyéb ágazati koncepciók, jogszabályok szakmai
megalapozásában.
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A Víziközmű feladatok körében közreműködik a víziközmű szakmapolitikák, koncepciók,
stratégiák és jogszabályok szakmai előkészítésében, az átfogó országos tervek
kidolgozásában.
2013. évtől a NEKI ellátja továbbá a VM Igazgatástól átvett környezetvédelmi ágazati
informatikai feladatokat, illetve azok koordinálását.
13. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
1 249,4
4,4
1 245,0
319

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Ágazati informatikai feladatok átvétele

70,6

70,6

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-24,9
9,3

-24,9
9,3

1 304,4

13,7

1 290,7

319

14. Cím Nemzeti park igazgatóságok
A címhez tíz nemzeti park igazgatóság tartozik:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Az igazgatóságok közszolgáltató alaptevékenységük körében ellátják a területek védetté,
illetve Natura 2000 területté nyilvánításával, továbbá az érzékeny természeti területek,
magas természeti értékű területek, ökológiai hálózat szakmai kijelölésének
megalapozásával, létesítésével kapcsolatos – külön jogszabályokban meghatározott –
feladatokat. Az igazgatóságok a természetvédelmi oltalom alatt álló területek és
természetvédelmi értékek természetvédelmi kezelői, ők a felelősek a fenntartási feladatok
végrehajtásáért.
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Kiemelt feladatuk a rájuk bízott állami vagyon kezelése, melynek során elsődlegesen a
természetvédelmi érdek kell, hogy szerepet játsszon. Ennek eredményeként
tevékenységük nem korlátozódhat pl. kizárólag a bevételteremtő vagyonkezelői
feladatokra, munkájuk során a vagyonkezelésből származó bevételek jelentős része a
természetvédelmi kezelés egyéb kialakításával, kedvező természetvédelmi helyzetének
fenntartásával és javításával, valamint a sérült, károsodott élőhelyek helyreállításával
kapcsolatos. Az igazgatóságok vagyonkezelési tevékenységük körében gondoskodnak a
barlangok élő és élettelen természeti értékeinek megőrzéséről, a barlangok esetleges
hasznosításához, járatbiztosításához vagy lezárásához szükséges beruházások
végrehajtásáról, valamint elkészítik a fokozottan védett, megkülönböztetett védelmet
igénylő, illetőleg a környezeti ártalmak által közvetlenül veszélyeztetett barlangok
állapotfelvételét és kezelési tervét. Kiemelt feladatuk az ősi magyar háziállatfajok és
fajták természetes helyén való megőrzése, közreműködnek azok törzskönyvezésére
vonatkozó
szabályai
kialakításában
és
végrehajtásában,
tenyésztési
és
teljesítményvizsgálati elvek megállapításában.
Az igazgatóságok látják el a körzeti erdőtervezés folyamatában a természetvédelmi
érdekek képviseletét, valamint a miniszter körzeti erdő- és vadgazdálkodási tervezéssel
kapcsolatos jogkörét érintő előkészítő feladatokat.
Az igazgatóságok mindemellett közreműködnek a helyi védetté nyilvánítás folyamatában,
a Natura 2000 területek fenntartási terveinek elkészítésében, valamint a természet és a táj
védelmére irányuló állami kutatások tervezésében és megvalósításában. Tevékenységük
során vezetik a működési területükön lévő védett természeti területek és természeti
értékek nyilvántartását, megállapítják és nyilvántartják az egyedi tájértékeket,
gondoskodnak a természetvédelmi célú nyilvántartások vezetéséhez szükséges elsődleges
és másodlagos adatgyűjtésről, illetve működtetik a feladatkörükkel összefüggő területi
monitoring és információs rendszert. Mindemellett üzemeltetik a TIR alközpontjait,
biztosítják a működési területükre vonatkozó TIR-adatbázisok frissítését, valamint részt
vesznek a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) és egyéb monitorozó
rendszerek működtetésében.
A természetvédelmi célok és eredmények bemutatása érdekében egyre hangsúlyosabb
feladatokat látnak el a természetvédelmi bemutató, ismeretterjesztő, oktatási célú,
valamint ökoturisztikai létesítmények fenntartásával és működtetésével.
Az igazgatóságok működtetik a Természetvédelmi Őrszolgálatot, melynek munkája
eredményeképpen területi jelenléttel biztosítják a természeti érdekek sérülésének
megakadályozását, valamint közreműködnek az erdővagyon-védelmi tevékenységben és a
természetvédelmi szempontból védetté nem nyilvánított vadon élő növény- és állatvilág
(hasznosítás alatt nem álló fajainak, valamint vadászható, halászható vad- és halfajok)
védelmében. Az igazgatóságok közhatalmi alaptevékenységük körében természetvédelmi
szabálysértési ügyekben szabálysértési bírságot szabnak ki.
A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 2013. évtől ellátja továbbá a Tiszakürti
Arborétum működésével kapcsolatos feladatokat, illetve átvette a Hortobágyi
Halgazdaság Zrt., valamint a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit
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Kft. megbízási szerződésen alapuló tulajdonosi jogait és az ezzel kapcsolatos feladatokat
is.
14. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
6 641,5 4 381,5
2 260,0
719

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Tiszakürti arborétum átvétele
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Hortobágyi Halgazdaság Zrt. átvétele miatti
többlet
2014. évi javasolt előirányzat

23,5

23,5

-200,0
488,2

-200,0
488,2

85,0
7 038,2 4 869,7

85,0
2 168,5

719

15. Cím Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek
A címhez az alábbi intézmények tartoznak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség
Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség

Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek (felügyelőségek)
alaptevékenységüket a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és
igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm.
rendeletben foglaltaknak megfelelően látják el.
A Kormányrendelet alapján környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságként,
illetve szakhatóságként, környezetvédelmi igazgatási szervként – a rendeletben
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meghatározott kivételekkel – járnak el. Feladatuk továbbá a hatósági tevékenység
ellátásához szükséges laboratóriumok működtetése. Feladatkörükkel összefügg az
Országos Környezetvédelmi Információs Rendszer működéséhez szükséges adatok
gyűjtése is.
Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség
illetékessége az ország egész területére kiterjed. Közigazgatási eljárásban a tíz
felügyelőség felettes, valamint felügyeleti szerve. Fő feladatként gyakorolja a külön
jogszabályokban meghatározott elsőfokú, valamint a területi szervek, azaz a
felügyelőségek elsőfokú eljárása esetén a másodfokú hatósági, szakhatósági jogköröket.
Hatósági tevékenysége mellett ellátja az ezzel összefüggő szakmai, jogi, háttérintézményi
és nemzetközi feladatokat is. Közreműködik az IMPEL környezetvédelmi felügyelői
információs hálózatának munkájában és megkeresés alapján a hazai környezetpolitika és
stratégia kialakításában. Ellátja az EMAS nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.
Ellátja a szén-dioxid kibocsátási egységek engedélyezésével és az ezekkel való
kereskedéssel összefüggő hatósági feladatokat, és vezeti az előírt nyilvántartásokat.
A környezeti hatások jelentőségének vizsgálatával összefüggésben egyes
Kormányrendeletek módosításáról szóló 82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet alapján ellátják
továbbá az alábbi eljárásokkal kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatokat:
•
•
•

•
•
•

vízimunka, vízilétesítmény megépítése, vízhasználat engedélyezése iránti
eljárások;
utak engedélyezésére irányuló eljárások tekintetében a szakhatósági eljárás;
a bányafelügyelet építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatáskörébe tartozó
építményekre, valamint e létesítmények elvi építésének, építésének, ideiglenes
használatbavételének, használatbavételének, fennmaradásának, átalakításának,
megszüntetésének, továbbá rendeltetésük megváltoztatásának eljárása tekintetében
a szakhatósági eljárás;
elvi építési, építési (és egyszerűsített építési), valamint összevont építésügyi
engedélyezési eljárások tekintetében a szakhatósági eljárás;
vezetékjogi engedélyezési eljárások közül az erőmű engedélyezési eljárása
tekintetében a szakhatósági eljárás;
védett természeti területen és védett természeti területnek nem minősülő Natura
2000 területeken található erdő esetén az erdőterület igénybevételére vonatkozó
elvi engedély megadására irányuló, az erdőterület igénybevételének
engedélyezésére irányuló, valamint az erdőtelepítési-kivitelezési terv jóváhagyása
iránti eljárások tekintetében a szakhatósági eljárás.
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15. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
6 990,8 3 365,9
3 624,9
1 347

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Zárolás
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-18,0
136,4

-18,0
136,4

7 109,2 3 502,3

3 606,9

1 347

17. Cím Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA)
A Nemzeti Földalap az állam tulajdonában lévő termőföldek, mező-, erdőgazdasági
művelés alatt álló belterületi földek, valamint a mező-, erdőgazdasági tevékenységet
szolgáló vagy ahhoz szükséges művelés alól kivett földek összessége. A Nemzeti Földalap
felett a magyar állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket az
agrárpolitikáért felelős miniszter az NFA révén gyakorolja.
A Nemzeti Földalap rendeltetése különösen:
• működőképes családi gazdaságok kialakításának elősegítése, a szakirányú
végzettséggel rendelkező agrárvállalkozók földhöz jutásának támogatása;
• a termőföld magánosítása során létrejött, a hatékony mezőgazdasági hasznosításra
alkalmatlan birtokszerkezet vidékfejlesztési célokkal összehangolt javításának
támogatása a versenyképes birtokméretek kialakításának elősegítése;
• birtokrendezés, birtok-összevonási célú földcseréhez szükséges termőföld
biztosítása;
• különleges termesztési célok megvalósításához tartalék terület biztosítása;
• az erdővagyonnal való tartamos (fenntartható) gazdálkodás feltételeinek segítése;
• szociálisan hátrányos helyzetűek megélhetésének elősegítése érdekében szervezett
mezőgazdasági munkavégzést szolgáló szociális földalap biztosítása;
• az oktatás és a tudományos kutatás céljainak, a mezőgazdasági, genetikai háttér
fenntartásának, megőrzésének szolgálata.
Az NFA a nemzeti földvagyonnal való gazdálkodását mindenekelőtt nyilvános pályázat
útján történő haszonbérletbe, vagyonkezelésbe adással, földcserével, elővásárlási jog
gyakorlásával és földvásárlással, nyilvános pályázat vagy árverés útján történő eladással, a
legnagyobb nyilvánossággal és átláthatósággal végzi. Az NFA földvagyonról és
hasznosításáról naprakész nyilvántartást vezet. Az NFA-val való gazdálkodás 2014. évi
tendenciáit alapvetően a Nemzeti Földalapról szóló törvényben rögzített földbirtokpolitikai irányelvek határozzák meg. Az NFA rábízott vagyonát külön vagyonfejezet
(XLIV. fejezet) tartalmazza, így a VM fejezetben csak a működési költségek jelennek
meg.
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Fontos megemlíteni, hogy az NFA engedélyezett létszáma 2014. évben a 2013. évi 80 fős
létszámbővítést követően újabb 25 fővel, immár 250 főre növekedhet, amellyel a
szervezet képes lesz hatékonyabban és gyorsabban ellátni a földvagyonnal való
gazdálkodási feladatokat.
17. cím

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
1 744,1
0,0
1 744,1
225

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)
Létszámbővítés
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai

255,7

Egyéb változások (jogcímenként)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

1 999,8

0,0

255,7

25

1 999,8

250

18. Cím Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet (NAKVI)
• A NAKVI kiemelt feladatai egyrészt az agráriumhoz kapcsolódó szakképesítések,
vizsga-előkészítések, vizsgáztatások, agrárgazdasági szakképzéssel kapcsolatos
hazai és nemzetközi programok szervezése, valamint az agrárszakképzés
fejlesztéssel kapcsolatos feladatainak ellátása;
• 2013 második felétől a NAKVI ellátja továbbá a VM fenntartása alá kerülő új
agrár szakiskolák szakmai és pénzügyi koordinációs feladatait;
• Az EMVA társfinanszírozásában megvalósuló Nemzeti Vidékfejlesztési Program
(NVP) végrehajtása, intézkedéseihez szakmai, módszertani és tájékoztatási háttér
nyújtása;
• A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH) Állandó Titkársága feladatainak
ellátása;
• Az ÚMVP irányító hatóságának (IH) részeként az IH által meghatározott feladatok
ellátása, koordináló tevékenység a vidékfejlesztés terén, a támogatott
szaktanácsadás felügyelete és az ÚMVP-hez kapcsolódó felnőttképzés ellenőrzése;
• További fontos feladata az intézménynek az ÚMVP-hez kapcsolódó
kommunikációs és szervezői tevékenység.
• A szakmai feladatként látja az MNVH által gondozott projektötletek benyújtását,
valamint feldolgozását, melynek keretében a vidékfejlesztéshez szervesen kötődő,
különböző témájú fejlesztési koncepciók kerülhetnek megvalósításra;
• A nemzeti forráson alapuló Tanyafejlesztési Program megvalósításában a NAKVI
továbbra is teljes körű pályázatkezelői feladatokat lát el;
• A NAKVI feladatellátásában zajlik a LEADER Helyi Akciócsoportok időszaki
beszámolójának teljes, átfogó ellenőrzése, valamint az Integrált Közösségi és
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Szolgáltató Tér (IKSzT) program szakmai módszertani központjaként, működési
tevékenységük koordinált összefogása, nyomon követése;
• Az Intézet feladataihoz tartozik továbbá, a vidékhez kapcsoló és annak szerves
részét képező: Esélyegyenlőségi, illetve a Magyar Tanyákért Programiroda,
programjának lebonyolítása is.
18. cím
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
454,0 281,7
172,3
51

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

454,0

281,7

172,3

51

19. Cím Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI)
Az AKI a VM klasszikus háttérintézményeként elsősorban adatgyűjtési, statisztikai és
elemzési, valamint ökonómiai kutatási feladatokat lát az agrárgazdaság területén.
Az AKI feladatai között meghatározó szerepet játszik a Tesztüzemi Rendszer
finanszírozása. A Rendszer (angolul Farm Accountancy Data Network, FADN) az európai
gazdák jövedelmének becslésére 1967-ben létrehozott üzemgazdasági információs
rendszer, amely 2%-os reprezentatív minta adataival becsüli meg az alapsokaság
jövedelmi és pénzügyi mutatóit. A FADN minden EU tagország számára kötelező,
magyarországi alrendszerét, a Tesztüzemi Rendszert a VM delegálásából az AKI
működteti.
A FADN adatokat nemcsak a KAP kialakításához és hatásvizsgálatához használják,
hanem fontos információforrást jelent a hazai agrárpolitikai döntéshozók számára is. Az
AKI nem csak a tesztüzemi adatfeldolgozást végzi el, hanem számos hazai és nemzetközi
projekthez kapcsolódó mikroökonómiai kutatást végez, ami a tesztüzemi adatokra épül.
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19. cím
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől
átvett/átadott feladat (tételesen)

Kiadás Bevétel Támogatás Engedélyezett
(M Ft) (M Ft)
(M Ft)
létszám (fő)
736,0
99,2
636,8
131

Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladatok előirányzatai
Egyéb változások (jogcímenként)
Bevételrendezés
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

5,8

5,8

741,8

105,0

636,8

131

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
20/1 Beruházások alcím
A fejezet költségvetésében a Beruházások alcím alatt a 2014. évben 1.547,3 millió forint
összeg áll rendelkezésre. Ezen összeg alapvetően a területileg illetékes Nemzeti
Környezetügyi Intézet alapfeladatainak ellátásához szükséges legfontosabb beruházási
célokat szolgálja.
20/1/5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati
fejlesztéséhez szükséges önerő
Az előirányzatból a jogszabályok szerint a magyar államra, mint tulajdonosra háruló
kötelezettségek teljesítésének pénzügyi fedezetére adható támogatás. A többségi állami
tulajdonú, regionális rendszereken végrehajtott fejlesztések önkormányzatokkal közös,
vagy önálló – Új Magyarország Fejlesztési Terv – pályázat keretében történő
megvalósítása esetén az állami rész fejlesztésére jutó arány önerő-fizetési kötelezettséget
von maga után. A költségvetési sor ezen önerő mértékét hivatott biztosítani.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 7,5 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
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20/1/5 Regionális víziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a pályázati
fejlesztéséhez szükséges önerő fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
10,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
10,0

-2,5

-2,5

7,5

7,5

20/1/9 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése
Az előirányzat a Balaton térségi szennyvízelvezetési, -tisztítási víziközmű beruházások
befejezésére szolgál. A balatoni beruházások tekintetében elsősorban szennyvízelvezető
rendszer szaghatás-csökkentési feladatok valósulnak meg.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 7,5 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/1/9 Balatoni Regionális víziközmű-hálózat fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
10,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
10,0

-2,5

-2,5

7,5

7,5

20/1/19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása
Az előirányzat az 1996. évben megkezdett ivóvízbázis-védelmi célprogram, az
ivóvízbázis-védelem diagnosztikai szakaszának (állapotértékelés, monitoring kiépítése,
biztonságba-helyezési terv készítése) végrehajtását célozza.
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 20,5 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/1/19 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
27,4

millió forintban
Bevétel
Támogatás
27,4

-6,9

-6,9

20,5

20,5

20/1/20 Ivóvíz-minőség javító program végrehajtása
Az előirányzat segítségével döntően a vízellátás biztonságát növelő fejlesztések,
ivóvízminőség-javító beruházások valósulnak meg. Az előirányzat támogatja
Almásfüzitő, Kocs, Nagyigmánd területén az egészséges ivóvízellátás-hálózat kiépítését.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 41,1 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/1/20 Ivóvíz-minőség javító program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
54,8

millió forintban
Bevétel
Támogatás
54,8

-13,7

-13,7

41,1

41,1

20/1/21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése
Jelentős, régóta várt beruházási feladat valósulhat meg 2014. évben azzal, hogy a
1331/2013. (VI. 13.) Kormány határozat biztosította az Állami Ménesgazdaság részére a
lovas és rendezvényközpont kialakításhoz szükséges forrásokat, amelynek előkészületi
munkái már 2013. évben elkezdődtek. A beruházás várhatóan 2014. év második felében
fog teljes körűen megvalósulni.
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.470,7 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/1/21 Szilvásváradi Lovasközpont fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0

1 470,7
1 470,7

1 470,7
1 470,7

20/2 Környezetvédelmi célelőirányzatok alcím
Ezen alcím a környezetvédelmi ágazathoz kapcsolódó előirányzatokat tartalmazza,
amelyek közül kiemelkednek az OHÜ működési, valamint szakmai feladatainak
támogatására szolgáló előirányzatok, valamint a védett természeti területek védettségi
szintjének helyreállítása érdekében, törvényben előírt földvásárlások és kisajátítások
fedezetéül szolgáló természetvédelmi kártalanítás előirányzata. A törvényi előirányzatok
elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok
felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri
utasítások tartalmazzák.
20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás
Ezen előirányzatból kerülnek finanszírozásra a természetvédelmi érdekből eseti jelleggel
elrendelt hatósági korlátozásokból, illetve a védett állat kártételéből adódó kártalanítási
igények, valamint a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról
szóló 1995. évi XCIII. törvény alapján előírt kártalanítások is. Az előirányzat
kedvezményezettjei a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek,
valamint a Nemzeti Park Igazgatóságok.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási előirányzata 1.594,2 millió forint,
tervezett bevétele nincs.
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20/2/9 Természetvédelmi kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 094,2

millió forintban
Bevétel
Támogatás
2 094,2

-700,0

-700,0

200,0
1 594,2

200,0
1 594,2

20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása
Az előirányzatnak a természetvédelmi szakterületet érintően van kiemelkedő szerepe.
Ennek alapján valósul meg az uniós és egyéb nemzetközi források minél szélesebb körű
kihasználása, tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló központi költségvetési források
szűkösen állnak rendelkezésre, a legtöbb nemzeti parki fejlesztés csak uniós források
bevonásával valósulhat meg.
Az előirányzat elsősorban a nemzetközi (pl. európai uniós alapok: LIFE, LIFE+,
INTERREG, ETE, KEOP, ROP; Norvég és Svájci Alap, GEF) nyertes pályázatok
támogatását szolgálja, kiemelten az önrész/társfinanszírozás biztosítását, az
árfolyamkockázatok kezelését, a pályázat lezárása utáni előírt feladatok ellátását, illetve a
pótlólagosan felmerült költségek forrásának megteremtését. Az előirányzat fő
kedvezményezettjei a természetvédelmi igazgatási szervek, de emellett néhány pályázat
esetében más költségvetési szervek, megfelelő minősítésű természetvédő társadalmi
szervezetek és közalapítványok, illetve gazdasági társaságok is lehetnek, így itt azok
támogatásához szükséges összeg szerepel.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 17,6 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/2/10 Természetvédelmi pályázatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
23,5

Bevétel

millió forintban
Támogatás
23,5

-5,9

-5,9

17,6

17,6

20/2/11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása
Az előirányzat az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ)
szakmai feladatainak ellátásához szükséges források biztosítására szolgál. Az OHÜ
feladata, hogy szerződéseket kössön szelektív hulladékgyűjtésre és hasznosításra
közszolgáltatókkal. Ennek alapja az OHÜ által elkészített Országos Gyűjtési és
Hasznosítási Terv (OGyHT), amelyben meghatározzák a költségvetési támogatással
begyűjthető hulladékmennyiséget. Az előirányzat az alábbi főbb célokra kerül
felhasználásra:
•
a termékdíj-köteles termékekből keletkező hulladékok gyűjtése és hasznosítása
szolgáltatás-megrendelése pályáztatás útján;
•
Országos Gyűjtési és Hasznosítási Terv végrehajtása;
•
hulladékgazdálkodási folyamatok nyomon követése, értékelése;
•
termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodás fejlesztésének
támogatása;
•
a lakosság környezettudatos nevelése;
•
innovációs tevékenység a termékdíj-köteles termékekkel kapcsolatos
hulladékgazdálkodási tevékenység fejlesztése érdekében.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 9.747,2 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/2/11 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
12 747,2

Bevétel

millió forintban
Támogatás
12 747,2

-3 000,0

-3 000,0

9 747,2

9 747,2

20/2/13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása
Az OHÜ a hulladékká vált termékdíj-köteles termékek hasznosításának érdekében a
környezetvédelemért felelős miniszter által alapított, a magyar állam kizárólagos
tulajdonában álló társaság, amelynek üzletrésze forgalomképtelen. Az OHÜ kizárólagosan
jogosult a termékdíj-köteles termékekből képződött hulladékok hulladékkezelési
rendszerében közvetítői feladatkör ellátására.
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Ezen előirányzaton rendelkezésre álló forrás az OHÜ közhasznú feladatainak ellátása
érdekében felmerülő működési költségek finanszírozására használható fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.200,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/2/13 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 200,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 200,0

1 200,0

1 200,0

20/2/14 Állami feladatok költséghatékony átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi
Program megvalósításában
Az előirányzat célja a környezetvédelmi törvényben (1995. évi LIII. tv.) és a
természetvédelmi törvényben (1996. évi LIII. tv.) megadott átfogó nemzeti
környezetvédelmi és természetvédelmi célok Nemzeti Környezetvédelmi Programban
részletesen azonosított céljainak (96/2009. (XII. 9.) OGY határozat) jobb teljesítése,
különösen a környezetüggyel és természetvédelemmel kapcsolatos állami feladatok
vonatkozásában, figyelemmel, a közpénzekkel és a társadalmi szervezetekkel kapcsolatos
előírásokra. Az előirányzat felhasználása pályázat és egyedi elbírálás útján történik.
Pályázat útján (Zöld Forrás Pályázat) a környezet- és természet védelmét, értékeinek
megőrzését közvetlenül elősegítő programokat folytató társadalmi szervezetek
részesülhetnek támogatásban, a Nemzeti Környezetvédelmi Program céljaihoz kapcsolódó
feladatok közül a részükről hatékonyan és eredményesen ellátható feladatok átvállalásán
keresztül.
Egyedi elbírálás útján a minisztériumhoz beérkezett egyedi kérelmek alapján, a
tárcafeladatokhoz illeszkedően nyújtható támogatás a civil szervezetek számára.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 81,0 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
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20/2/14 Állami feladatok átvállalása az Nemzeti Környezetvédelmi Program
megvalósításában fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
108,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
108,0

-27,0

-27,0

81,0

81,0

20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos
kiadások
Az előirányzat célja a Kormány által elfogadott, a kisméretű szálló por (PM10) csökkentés
ágazatközi intézkedési programban meghatározott, a VM felelősségi körébe tartozó
feladatok végrehajtása és a program monitorozásához szükséges mérések, vizsgálatok,
állapotértékelések elvégzése összhangban az 1330/2011. (X. 12.) Korm. határozatban
foglaltakkal.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 54,0 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/2/21 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével kapcsolatos
kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi eredeti előirányzat
72,0
72,0
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
-18,0
-18,0
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
54,0
54,0

20/3 Agrár célelőirányzatok alcím
Ezen fejezeti kezelésű előirányzatok az agrárágazatban olyan célok megvalósítását
finanszírozzák, amelyek egyrészt az intézményrendszeren keresztül valósulnak meg,
kisebb hányadukat a tárca feladatainak megvalósítását segítő külső szervezetek vehetik
igénybe, pl. a kamarák állami feladataik teljesítésére. Ezen alcímhez tartozó előirányzatok
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közül kiemelést érdemel a tanyafejlesztési program, valamint az osztatlan földtulajdon
kimérésének költségeihez rendelkezésre álló források. A törvényi előirányzatok
elnevezései egyértelműen utalnak a felhasználási célokra. Az előirányzatok
felhasználásának, a felhasználás ellenőrzésének szabályait tárcarendeletek, miniszteri
utasítások tartalmazzák.
20/3/2 Agrárkutatás támogatása
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás az agrár- és környezetügyi közhasznú K+F+I
témákra, a kutatóintézetek működési feltételeinek javítására, a K+F+I feladatok
végrehajtásához szükséges beruházások finanszírozására, továbbá a kutatói utánpótlás
biztosításának elősegítésére használható fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 68,2 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/3/2 Agrárkutatás támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
8. cím Agrárkutató intézetek javára történő
átcsoportosítás
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
138,2

millió forintban
Bevétel
Támogatás
138,2

-70,0

-70,0

68,2

68,2

20/3/4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása
A támogatás a határon túli magyar gazdaszervezetek programjainak segítésére – pl.
lapkiadás, magyarországi kiállításokon, képzéseken és szakmai konferenciákon való
részvétel, oktatási és vidékfejlesztési programok szervezése, stb. – szolgál.
A kifizetések jogi hátterét a szervezetekkel kötött támogatási szerződések képezik,
amelyekhez szervezetenként külön programterv készül, rögzítve a felhasználás pontos
jogcímeit is.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 45,7 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
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20/3/4 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
65,7

Bevétel

millió forintban
Támogatás
65,7

-20,0

-20,0

45,7

45,7

20/3/5 Tanyafejlesztési Program
Az előirányzat célja a tanyai gazdálkodás megújítása sajátos értékeinek megmentésével,
továbbá a tanyai életmód hátrányainak csökkentése. A program települési és térségi
kihatású, valamint egyedi – tanyai gazdálkodókat érintő – fejlesztéseket is támogat annak
érdekében, hogy lehetőség szerint minél több tanyás településre és tanyára eljusson,
illetve a lehetőségekhez mérten minél több, a tanyák szempontjából kiemelt célt kezeljen.
Ennek megfelelően támogatás vehető igénybe többek között tanyai termékek piacra
jutásának elősegítésére, tanyás térségek rossz állapotú föld- és dűlőútjainak karbantartását
biztosító gépek beszerzésére, villany nélküli tanyák energiaellátásának javítására,
tanyagondnoki szolgálatok fejlesztésére, valamint – egyedi pályázatok esetén –
tanyagazdaságok gazdálkodási feltételeinek javítására, tanyai épületek felújítására.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.415,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/3/5 Tanyafejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
1 940,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
1 940,0

-525,0

-525,0

1 415,0

1 415,0

20/3/6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása
Az előirányzat célja a hungarikumok és nemzeti értékek széles körben való
megismertetése, népszerűsítése, kutatása és gondozása. Az előirányzatból kerülnek
finanszírozásra a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló törvényből
következő, valamint a Hungarikum Bizottság Titkársága által ellátott operatív
működéshez szükséges alábbi feladatok:
• a hungarikum tanúsító védjegyre grafikai pályázat kiírása és a védjegy lajstromozása;
• a nemzeti értékek és hungarikumok nyilvántartása és a bemutatásukat szolgáló honlap
elkészítése;
• szakmai útmutatók készítése;
• szakmai felkészítő képzések és tájékoztató konferenciasorozat szervezése;
• hungarikum és nemzeti értékek marketing kampányának elkészítése;
• a hungarikumok és nemzeti értékek népszerűsítésének, megismertetésének,
kutatásának, megőrzésének és gondozásának támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 500,0 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/3/6 Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 000,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 000,0

-500,0

-500,0

500,0

500,0

20/3/8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok
megvalósításában
Az előirányzat elsősorban az agrárágazatban és a vidékfejlesztés területén működő kis és
közepes családi gazdaságok érdekképviseletét ellátó agrár-ágazati szakmai szervezetek
fennmaradásának elősegítését, hatékony működését, a vidék megtartó erejének
fenntartását szolgálja. Az ágazati civil szervezetek a társadalom azon jelentős szegmensét
képviselik, amely a kormányzati célok megvalósításában erőteljes politikai támogatást tud
nyújtani a tárca számára. Tevékenységük támogatása teljes mértékben összhangban áll a
Kormányprogramnak az öngondoskodás, az új munkahelyteremtés területén kitűzött
érdekeivel, célkitűzéseivel.
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Az előirányzatból a támogatás nyújtása pályázat útján, illetve egyedi döntés alapján
történik.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 107,5 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/3/8 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési programok
megvalósításában fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
150,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
150,0

-42,5

-42,5

107,5

107,5

20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása
A parlagfű elleni védekezés hatékonyságát célzó tudományos módszerek kifejlesztésének,
kutatásának támogatása, illetve az ebből származó információ legszélesebb körben történő
terjesztése fontos stratégiai cél. Erősíteni kell a továbbiakban is a nemzetközi összefogást
a parlagfű nagymértékű európai terjedése, és az áruk cél- és tranzitforgalmával
kapcsolatosan folyamatosan fennálló megtelepedési és felszaporodási veszélyek
elkerülése érdekében.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 46,1 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/3/10 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása fejezeti kezelésű
előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
71,1

Bevétel

millió forintban
Támogatás
71,1

-25,0

-25,0

46,1

46,1

20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei
A Nemzeti Vidékstratégiában meghatározott hét stratégia terület közé tartozik a föld- és
birtokpolitika, amely magában foglalja a föld- és birtokrendezési, üzemszabályozási
programot. A program egyik legfontosabb eleme az osztatlan közös földtulajdonok
megszüntetésének, az önálló ingatlanok igény szerinti kialakításának, a tulajdonosok
birtokba helyezésének, egymás közötti adásvételének, cseréjének, illetve a
fennmaradó/felajánlott területek állami felvásárlásának felgyorsítása.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 2.000,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/3/13 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 000,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
2 000,0

-800,0

-800,0

800,0
2 000,0

800,0
2 000,0

20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
Az előirányzat biztosítja a forrást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar
Állatorvosi Kamara, valamint a Magyar Növényvédő Mérnöki és Növényorvosi Kamara
törvényben meghatározott, átvállalt állami feladatainak finanszírozásához.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 22,6 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/3/16 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
52,6

millió forintban
Bevétel
Támogatás
52,6

-30,0

-30,0

22,6

22,6

20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása
Az előirányzatból a növényi génmegőrzés és az őshonos haszonállatok génerőforrásainak
védelmével kapcsolatos tevékenységet folytató költségvetési szervek, kutatóintézetek,
felsőoktatási intézmények, gazdasági társaságok, alapítványok és természetes személyek
részére vissza nem térítendő támogatás adható.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 93,8 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/3/19 Állami génmegőrzési feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
125,1

millió forintban
Bevétel
Támogatás
125,1

-31,3

-31,3

93,8

93,8

20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Az előirányzatból a hegyközségekről szóló 2012. évi CCXIX. törvény 33–38. §-ában,
valamint a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvényben a
hegyközségi szervezetek részére meghatározott feladatok hatósági működési és
informatikai fejlesztési feladataira adható támogatás. A feladatellátás a költségvetési
forrás biztosítása mellett a beszedett hegyközségi járulékok felhasználása mellett történik.
A forrás biztosításával a termelők mindennapi életét segítő feladatokat látnak el a
hegyközségek (származási igazolások kiadása, alapvető ellenőrzések elvégzése,
alapadatok összegyűjtése az EU Bizottsága részére történő adatszolgáltatáshoz, részvétel a
közösségi támogatásokhoz kapcsolódó hatósági eljárásokban).
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 250,0 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
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20/3/20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
250,0

250,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
250,0

250,0

20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai
Az előirányzat biztosítja Magyarország, illetve a VM agrár, környezetvédelmi,
természetvédelmi és vízügyi nemzetközi egyezményekben/jegyzőkönyvekben létesített
tagságából eredő tagdíjfizetési kötelezettségeinek a teljesítését, illetve bizonyos esetekben
az önkéntes hozzájárulások fedezetét.
Az adott szerződésekben és szervezetekben a tagság országgyűlési ratifikációval,
kormányzati jóváhagyással vagy a VM és jogelődei vezető testületei, illetve vezetői
döntéseinek alapján létesült. A szerződéseket törvények vagy kormányrendeletek
hirdették ki, bizonyos szervezetek esetében pedig Magyarország ENSZ, EU, illetve
OECD tagsága szolgáltatja az alapot.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.258,6 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/3/25 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
1 258,6

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 258,6

1 258,6

1 258,6

20/3/30 Ágazati társaságok támogatása
Az előirányzat biztosítja a nemzeti lovas program keretében a tervek szerint a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt.-től a VM tulajdonosi joggyakorlása alá kerülő Bábolna Nemzeti
Ménesbirtok Kft., illetve a Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. szakmai feladatainak
ellátásához szükséges - korábbi évekkel megegyező mértékű - támogatását.
20/3/30 Ágazati társaságok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
„0” szaldós átcsoportosítás a XLIII. fejezetből
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0

750,0

750,0

750,0

750,0

20/4 Uniós programok kiegészítő támogatása alcím
Az alcím az EMGA kapcsolódó, közvetlen uniós támogatások nemzeti kiegészítő
forrásrészét, illetve az uniós programok ÁFA fedezetét tartalmazza. Az európai uniós
jogszabályokban meghatározott közösségi rész pedig a Magyar Államkincstár által a
Kincstári Egységes Számláról meghitelezésre kerülő, EU által közvetlenül térített Piaci
támogatások előirányzatán került megtervezésre. Az egyes jogcímeken történő
támogatások kifizetésére az EU jogszabályok alkalmazásával VM rendeletek alapján kerül
sor. Az alcímen belül hat jogcím került tervezésre, az alábbiak szerint:
20/4/6 Méhészeti Nemzeti Program
Az Európai Bizottság Méhészeti Nemzeti Program 2013-2016 időszak határozat tervezete
(a 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek megfelelően) alapján Magyarország 2013. évi uniós
kerete 2.347.032 euró, mely összegből 50%-os nemzeti társfinanszírozás mellett a
méhészeti ágazat uniós versenyképességének megtartása, fejlesztése, az ökológiai
egyensúly fenntartása valósul meg. A támogatás célja, hogy a szakismeret bővítésével, az
eszközrendszer fejlesztésével, illetve a varroa atka elleni védekezés végrehajtásán
keresztül a méhészeti tevékenység hatékonyságát növelje. A méz termelésének és
értékesítésének javítására irányuló intézkedések tizenhárom jogcím keretében valósulnak
meg.
A támogatás forrásösszetétele 50%-ban európai uniós, 50%-ban nemzeti.

508

A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 682,5 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/4/6 Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
601,8

millió forintban
Bevétel
Támogatás
601,8

80,7
682,5

80,7
682,5

20/4/7 Igyál tejet program
Magyarországon a tej- és tejtermékek fogyasztási szintje jóval elmarad nem csak az EU-s
átlagtól, de még egészségügyileg indokolt értéket sem közelíti meg. Magyarországon az
általános iskolások csaknem fele egyáltalán nem iszik tejet, közel kétharmaduk pedig
semmilyen tejterméket nem fogyaszt. E körülményen javítani csak megfelelő, a
termékkört népszerűsítő, összehangolt és egymásra épülő intézkedéssorozattal lehet,
amelyben meghatározó és önálló szerepet kap az iskolatej program, hiszen annak nem
csak tejgazdasági jelentősége meghatározó, hanem ifjúság- és társadalompolitikai
összefüggései is jelentősek.
A program európai uniós jogforrása a 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet,
hazai jogszabályi hátterét a 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló
141/2012. (XII. 27.) VM rendelet adja.
A program támogatási rendszerében nagy a hangsúly az adott település gazdasági
helyzetén, hiszen ez leköveti az ott élők anyagi helyzetét: 100 %, 50 %, és 20 %-os
nemzeti kiegészítő támogatási kategóriák kerültek a szabályozásban kialakítására. 2013ban jelentős számú település – közel 500 – került átsorolásra 100 %-os kategóriába,
amelyek korábban alacsonyabb támogatottságú települések voltak.
A 2010. és 2013. évek szabályozásában hozott intézkedések eredményeként a programban
ellátott gyermekek létszáma jelentősen megemelkedett.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.700,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
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20/4/7 Igyál tejet program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 500,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 500,0

200,0
1 700,0

200,0
1 700,0

20/4/8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása
Az Egyes speciális szövetkezések támogatása előirányzatról az 1234/2007/EK tanácsi
rendelet 103a. cikk (1) a) pontja értelmében a zöldség-gyümölcs termelői csoportok
megalakulása és működésének ösztönzése érdekében átmeneti, legfeljebb öt éves
időszakra folyamatosan csökkenő mértékű támogatás adható, melynek mértéke az öt év
során a termelői csoport éves nettó árbevételének 10%, 10%, 8%, 6%, 4%-a. Amennyiben
a tagállam ilyen támogatást nyújt, az Európai Unió a támogatás 75%-át visszatéríti.
Az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 103a. cikk (1) b) pontja értelmében a zöldséggyümölcs termelői csoportok az elismerés feltételeként benyújtott elismerési tervben
szereplő, az elismerési feltételeknek való megfelelés érdekében szükséges beruházásaik
támogatására tőketámogatást vehetnek igénybe. A támogatás intenzitása 75%, amelyből
50%-ot az Unió térít, a központi költségvetésből a beruházások bekerülési összegének
25%-át kell fedezni. A tagállami hozzájárulás nélkül az Unió nem járul hozzá a beruházási
költségekhez, vagyis a támogatási konstrukció nem tartható fenn.
A 2012. április 5-én megjelent 302/2012 EK rendelet jelentősen csökkenti a fenti két
támogatási jogcímhez való Uniós hozzájárulás mértékét, ennek következtében a nemzeti
támogatást 2013. évhez képest 362,8 millió forinttal szükséges emelni.
A szervezetek versenyképessége és a piacképes árualap előállítása érdekében további
beruházásokra van szükség, amelyek a zöldség-gyümölcs termelői csoportok elfogadott
ötéves elismerési terveiben szerepelnek. A termelői szervezetek kiegészítő nemzeti
támogatása a szervezetek együttműködését, piaci pozícióik és alkuerejük növelését segíti.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 2.562,8 millió forint, tervezett
bevétele nincs.

510

20/4/8 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2.200,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
2.200,0

362,8
2 562,8

362,8
2 562,8

20/4/9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása
Az Egyes állatbetegségek ellenőrzése, felszámolása támogatás alapjogszabálya a 2010.
november 23-i 2010/712/EU bizottsági határozat, amely tartalmazza az egyes
tagállamoknak nyújtható keretösszegeket célterületi bontásban, továbbá az egyes
feladatokra elszámolható egységnyi támogatás maximum-összegét (euróban megadva). A
hazai jogalapot az egyes állatbetegségek és zoonózisok felszámolására, az ellenük való
védekezésre és figyelemmel kísérésükre irányuló nemzeti programok 2013. évi
finanszírozásának szabályairól szóló 26/2013. (IV. 18.) VM rendelet biztosítja. A
rendeletben meghatározott támogatási konstrukció nem a hagyományos, termelőknek
nyújtott közvetlen támogatás. Az EU-s tagságunkból eredő kötelezettségünk a
jogszabályokban meghatározott állatbetegségek elleni védekezés, amely az Európai
Bizottság által jóváhagyott Nemzeti Programok alapján történik.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 536,5 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/4/9 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
1 180,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 180,0

-643,5

-643,5

536,5

536,5

20/4/10 Uniós programok ÁFA fedezete
Az előirányzat az ÚMVP, a Halászati Operatív Program (HOP), valamint az Új
Vidékfejlesztési Program Technikai Segítségnyújtás előirányzataihoz, illetve a HOP III.
tengelyhez kapcsolódó általános forgalmi adó megfizetésének a fedezetét biztosítja,
tekintettel arra, hogy az Európai Unió az uniós támogatáshoz kapcsolódó ÁFA költségeket
nem téríti meg.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 2.060,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/4/10 Uniós programok ÁFA fedezete fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 560,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 560,0

500,0
2 060,0

500,0
2 060,0

20/4/11 Iskolagyümölcs program
Az előirányzat célja a gyermekek zöldség-gyümölcs fogyasztásának hosszú távú növelése
és az étkezési szokásaik megváltoztatása által a túlsúlyosság és az elhízás elleni küzdelem,
valamint az ezekkel összefüggésben kialakuló betegségek (pl. cukorbetegség, szív- és
érrendszeri betegségek, a rák egyes típusai) megelőzéséhez való hozzájárulás. A zöldség-,
gyümölcsfogyasztás tartós emelése a zöldség és gyümölcs iránti kereslet növelésén
keresztül hozzájárulhat a termelői jövedelmek stabilizálásához is.
A program európai uniós jogforrása a 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet,
hazai jogszabályi hátterét az iskolagyümölcs-program 2014/2015. tanévi végrehajtásáról
szóló VM rendelet adja.
Ahhoz, hogy a program hatékonyan működjön, kísérő intézkedéseket kell bevezetni,
amelyek
az
iskolagyümölcs-programmal
és
célkitűzéseivel
kapcsolatos
tudatosságnövelésre, valamint a zöldség-, gyümölcsfogyasztás ösztönzésére szolgálnak.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.211,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
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20/4/11 Iskolagyümölcs program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 211,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 211,0

1 211,0

1 211,0

20/5 Nemzeti támogatások alcím
Nemzeti támogatások alcím között
szabályoknak teljes mértékben
működtethetőek, illetve azok a
mezőgazdasági, illetve általános de
tartoznak.

szereplő előirányzatok 2014. évben is csak az uniós
megfelelő, azaz notifikált rendeletek alapján
támogatási konstrukciók hatályosak, amelyek a
minimis rendeletek, illetve a mentesítési rendelet alá

20/5/3 Állattenyésztési feladatok
Az állattenyésztési feladatok támogatásának jogalapját a tenyésztésszervezési feladatok
támogatása igénybevételének részletes feltételeiről szóló 27/2009. (III. 18.) FVM rendelet
adja, az adott évre vonatkozó költségvetési törvényben elfogadott előirányzatnak
megfelelően.
A támogatás célja a hazai tenyészállat állomány genetikai minőségének fenntartása és
javítása, a tenyésztésszervezési feladatok ellátásának elősegítése egyes támogatott
célterületekhez – törzskönyvezéshez (100%), teljesítményvizsgálat végzéséhez (50%,
70%), tenyészérték megállapításához (70%) - kapcsolódó támogatott szolgáltatásokon
keresztül a mikro-, kis- és középvállalkozások megsegítése.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 815,7 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
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20/5/3 Állattenyésztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
815,7

millió forintban
Bevétel
Támogatás
815,7

815,7

815,7

20/5/4 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása
Az előirányzat célja a „Minőségi Magyar Sertéshús” védjegy és terméktanúsítási rendszer
áttekintése és fejlesztése továbbá a biztonságos, jó minőségű magyar hústermékek iránti
fogyasztói bizalom erősítése érdekében kiemelt közösségi marketing programok
támogatása. Szintén alapvető cél a sertés-genetikai és takarmányozási kutatások kiemelt
támogatása, valamint tenyésztési, termelési integrációs és kutatás-fejlesztési programok
kiemelt támogatása, figyelemmel a hazai genetikai állományra, különös tekintettel a
mangalica és magyar sertésfajtákra (magyar nagy-fehér sertés, magyar lapály sertés, stb.)
alapozott termékfejlesztésre, a belőlük készült termékek minőségbiztosítására és piacra
jutására a tárcához tartozó háttérintézmények, az érintett, elismert tenyésztő és szakmai
szervezetek, valamint a Magyar Turizmus Zrt. közreműködésével. Az előirányzatból kerül
finanszírozásra továbbá a sertéságazat sikeres működéséhez szükséges tudásátadás
intézményi feltételeit, szaktanácsadói és szakképzési rendszer kialakítását, fejlesztését és
működtetését szolgáló program támogatása, valamint a sertéstermelői integrációs
rendszerek működését, továbbá az állattenyésztő vállalkozások takarmányvásárlási és
egyéb célú forgóeszköz-finanszírozását elősegítő célzott, az állami támogatásokra
vonatkozó európai uniós szabályokkal összhangban lévő, kamat- és kezességi
díjtámogatással megvalósított forgóeszköz-hitel konstrukciók támogatása.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.600,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
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20/05/04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2 600,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
2 600,0

-1 000,0

-1 000,0

1 600,0

1 600,0

20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása
Az előirányzatból kerül finanszírozásra az Országos Vadgazdálkodási Adattár (OVA)
működtetése, a fogoly repatriációs program négy mintaterületének kialakítása, valamint a
vadászható állatfajok monitoring programjának folytatása.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 76,2 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/5/5 Vadgazdálkodás támogatása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
101,6

Bevétel

millió forintban
Támogatás
101,6

-25,4

-25,4

76,2

76,2

20/5/6/3 Erdőfelújítás
Az erdei életközösségek nélkülözhetetlen fennmaradása, védőhatása és termékei
(hozamai) biztosítása érdekében szükséges az erdő szakszerű kezelése és a károsító
hatásoktól, a túlzott használattól és igénybevételtől való megóvása. Az erdő fenntartása,
gyarapítása és védelme az egész társadalom érdeke, az erdő fenntartója által biztosított
közérdekű szolgáltatásai minden embert megilletnek, ezért az erdővel csak a közérdekkel
összhangban szabályozott módon lehet gazdálkodni. A legfontosabb közérdekű feladat a
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fenntartható erdőgazdálkodás során az erdők változatosságának megőrzése, az erdők
fenntartása, felújítása és a védelmi, valamint közjóléti szolgáltatások biztosítása annak
érdekében, hogy az erdők a jövő nemzedékei számára is fennmaradjanak.
A támogatás ennek megfelelően a 2008. január 1-jét megelőzően – az erdészeti hatóság
által kiadott engedély alapján – végzett véghasználatok után keletkezett erdőfelújítási
kötelezettség teljesítésére, az erdő természetes, illetőleg mesterséges felújítása érdekében
végzett erdőgazdálkodási tevékenységekre vehető igénybe, a korábban megszüntetett
nemzeti támogatási rendszer kifuttatásaként.
A támogatás lehetőségét az erdők felújításának csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló többször módosított 102/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet biztosítja.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 131,4 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/5/6/3 Erdőfelújítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
193,9

millió forintban
Bevétel
Támogatás
193,9

-62,5

-62,5

131,4

131,4

20/5/6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII.
törvény 5. § 11. pontja szerint az erdőtelepítés: nem erdőművelési ágban lévő, erdővel
nem borított területen a talaj-előkészítést követően csemeteültetés, magvetés vagy
dugványozás útján erdő létrehozása.
Az elmúlt másfél évtized erdőtelepítéseit két program határozta meg. Az első
erdőtelepítési program az 1991-2000. közötti időszakra 150 ezer hektár új erdő telepítését
határozta meg. Ebből 66 ezer hektár valósult meg. A második telepítési program a 20012010. közötti évekre készült, és az első programhoz hasonló mértékű erdőtelepítést célzott
meg. A második program első négy évében kb. 48 ezer hektárnyi új erdőtelepítés valósult
meg.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunkat követően az erdőtelepítések tisztán hazai
forrásokból történő támogatását felváltotta a társfinanszírozott támogatási lehetőség. Az
erdőtelepítési programok megvalósítása érdekében a nemzeti támogatással elindított és
szerződések alapján megkezdett erdőtelepítések befejezését azonban csak nemzeti
forrásból lehet finanszírozni, illetve kell kifuttatni.
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Az előirányzatból a 2004. május 31-ét megelőzően nemzeti forrásból telepített erdők
befejezett állapotba hozását, a befejezés utáni ápolások támogatását kell biztosítani, és
csak támogatási szerződéssel rendelkező erdőgazdálkodók részesülhetnek belőle.
A támogatás lehetőségét a többször módosított, a 2004. évi nemzeti hatáskörben nyújtott
agrár- és vidékfejlesztési támogatások igénybevételének feltételeiről szóló 25/2004. (III.
3.) FVM rendelet hatályon kívül helyezéséről és az ezzel összefüggő átmeneti
rendelkezések megállapításáról szóló 122/2007. (X. 19.) FVM rendelet biztosítja.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 181,3 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/5/6/4 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
238,8

millió forintban
Bevétel
Támogatás
238,8

-57,5

-57,5

181,3

181,3

20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások
Az előirányzat célja a korábban megkötött támogatási szerződések alapján az agrár- és
vidékfejlesztési célok megvalósítását elősegítő beruházási (építési, ültetvénytelepítési,
gépberuházási) támogatások nyújtása. Ezen fejezeti kezelésű előirányzat esetében 2004.
május 1-től új kötelezettség nem vállalható.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 21,4 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/5/7 Fejlesztési típusú támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi eredeti előirányzat
61,4
61,4
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
-40,0
-40,0
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
21,4
21,4

517

20/5/8 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások
A Folyó kiadások és jövedelemtámogatások költségvetési előirányzatból különböző, a
mezőgazdasági termelést segítő, a jövedelmi helyzetet javító, a termékek piacra jutását
elősegítő támogatási konstrukciók működnek.
Ezen előirányzat nagyságrendjéből adódóan mind a nemzeti, mind a fejezeti
költségvetésben meghatározó jelentőségű. A nemzeti agrártámogatások több mint 90%-a
ezen jogcímen teljesül. Az előirányzat célja a különböző támogatási konstrukciók
működtetésével a mezőgazdasági termelők költségeinek csökkentése és jövedelmi
helyzetének javítása.
2013-ban a top up támogatás már nem hirdethető meg. Annak érdekében, hogy az eddig
támogatásban részesülő ágazatok anyagi helyzete 2014-ben jelentősen ne romoljon, az
Európai Parlament és a Tanács 671/2012/EU rendelete alapján átmeneti nemzeti
támogatás nyújtható. A Bizottság állásfoglalása szerint az ÁNT azon ágazatok esetében
engedélyezhető, amelyek 2012-ben top-up támogatásban részesültek. Az ÁNT keretén
belül a -2013. évhez hasonlóan- az anyatehén, hízottbika, szarvasmarha extenzifikáció,
anyajuh, anyajuh kiegészítő, dohány, héjas gyümölcsűek, tej ágazatoknak fizethető
nemzeti kiegészítő támogatást. Ezen felül anyajuh de minimis, valamint anyakecske de
minimis támogatás kifizetésére lesz lehetőség.
Az előirányzatról kerülnek finanszírozásra továbbá az Európai Bizottság által notifikált
támogatási célok és mentesítési rendeletek, valamint a csekély összegű támogatás
formájában már kihirdetésre került támogatási konstrukciók (állatjóléti támogatások, állati
hulla elszállítási és ártalmatlanítási támogatások, agrárfinanszírozás, mezőgazdasági
hitelek kamattámogatása stb.).
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 49.245,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/5/8 Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Nemzeti agrár kárenyhítés
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Állatjóléti támogatások (baromfi, sertés),
cukorrépa termelők nemzeti kiegészítő
támogatása jogcímek és kkv garancia díjtétel
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
48 995,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
48 995,0

-300,0
-3 900,0

-300,0
-3 900,0

4 450,0

4 450,0

49 245,0

49 245,0

20/5/9 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása
Új előirányzatként jelentkezik a tárca 2014. évi költségvetésében.
A 2013. szeptember 1-jén hatályba lépő halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló
2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) 63. § (1) bekezdése határozza meg a
halgazdálkodás fejlesztésére felhasználható bevételeket:
• az állami halász- és horgászjegy díja,
• a halgazdálkodási haszonbérleti díj,
• a turista állami horgászjegy díja,
• a fogási tanúsítvány és a fogási napló díja.
Az állami halász- és horgászjegy díjából, valamint a halgazdálkodási haszonbérleti díjból
származó bevételeket a miniszter a Hhvtv.-ben meghatározott feladatokra fordítja, így:
• a halgazdálkodásra jogosultak e törvényben meghatározott feladatainak
támogatása,
• halpusztulás esetén őshonos fajok, fajták visszatelepítésének támogatása,
• őshonos halállományt veszélyeztető, tájidegen vagy invazív halfajok és
halfogyasztó gerinces állatfajok gyérítése, riasztása,
• védett vagy veszélyeztetett hasznosítható őshonos halfajok szaporítása,
visszatelepítése,
• természetes ívóhelyek, vermelőhelyek megőrzése, rekonstrukciója,
• új ívó- és vermelőhelyek kialakítása,
• természetes partszakaszok megőrzése, helyreállítása,
• halgazdálkodási kíméleti területek kialakítása, illetve
• halászati őrzés támogatása, fejlesztése.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi tervezett bevétele 620,0 millió forint, tervezett
támogatása nincs.
20/5/9/0 Állami halgazdálkodási feladatok támogatása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
0,0

620,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0

620,0

20/5/10 Nemzeti agrár kárenyhítés
A nemzeti agrár kárenyhítés rendszere a kedvezőtlen időjárási jelenségek (aszály, jégeső,
fagy, belvíz) által a mezőgazdasági termelésben okozott károk részleges
kompenzációjának a lehetőségét teremti meg azzal, hogy a termelők által a rendszerbe
befizetett kárenyhítési hozzájáruláshoz legalább ugyanakkora költségvetési kiegészítéssel
létrehozott kárenyhítési alapot az év végén összegzésre kerülő károkra (hozamértékcsökkenésre) arányosan szétosztja. A 2012. évtől új kárenyhítési rendszer került
bevezetésre. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási- és más természeti kockázatok
kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény, továbbá a kárenyhítési hozzájárulás
megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 21/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján a nemzeti agrár kárenyhítés
rendszere átalakult oly módon, hogy az eddigi egy helyett két pillér szolgálja a kifizetések
elosztását. A támogatási előirányzat felhasználása kérelem útján történik; az a kárt
szenvedett termelő, aki a káreseményt a törvény által megnevezett szervnek bejelentette,
és a kérelmében az egész gazdaságára vonatkozóan 30%-nál nagyobb mértékű
hozamérték-csökkenést mutatott ki, kárenyhítő juttatásban részesül.
A kárenyhítési törvény alapján a tárgyévi pénzforrás legfeljebb 4%-a fordítható a
kockázatkezelési rendszer működtetésére és fejlesztésére.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 4.300,0 millió forint, tervezett
bevétele 4.300,0 millió forint, így összesen 8.600,0 millió forint kiadási előirányzat áll
rendelkezésre.
20/5/10 Nemzeti agrár kárenyhítés fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Folyó kiadások és jövedelem támogatása
előirányzatról történő átcsoportosítás
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Termelői befizetések nagysága miatti bevétel
emelés
2014. évi javasolt előirányzat

520

Kiadás
8 000,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
4 000,0
4 000,0

300,0

300,0

300,0

300,0

8 600,0

4 300,0

4 300,0

20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása
Az erdei vasutak üzemeltetői 2008 januárja óta kizárólag önerőből fedezik működésüket,
sem az állami, sem az egyéb üzemeltetésű vasutak nem számíthattak az utóbbi években
támogatásra. Az előirányzat több éves kihagyás után a 2012. évben épült be újra a tárca
költségvetésébe.
A támogatás átadása az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis)
támogatásáról szóló VM rendelet alapján meghirdetett, nyílt pályázati felhívás alapján a
nyertesekkel kötött hatósági szerződések alapján történik.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 25,0 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/5/11 Erdei kisvasutak üzemeltetési támogatása fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
35,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
35,0

-10,0

-10,0

25,0

25,0

20/6 Állat, növény- és GMO kártalanítás
A felülről nyitott előirányzat felhasználásának célja az élelmiszerláncról és hatósági
felügyeletről szóló 2008. évi XLVI. törvényben foglalt feladatok végrehajtásához
szükséges források biztosítása, a járványos állatbetegségek és növényi zárlati károsítók
megelőzésének, felderítésének és felszámolásának érdekében tett hatósági intézkedések
költségének, valamint a hatóság által elrendelt állatok leölése miatti, továbbá a védekezés
céljából megsemmisített növényi termékek után a gazdálkodókat ért károk megtérítése.
Az előirányzat felhasználása 2014. évtől kiegészül a GMO kártalanítással. Jogalapja a
szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet, valamint a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és
forgalomba hozataláról szóló 50/2004. (IV. 22.) FVM rendelet. A hivatkozott
jogszabályok rendelkeznek a szennyezett vetőmagvak felhasználásának hatósági
intézkedéseiről, nevezetesen a szennyezett vetőmagvakból kikelt állományok
megsemmisítéséről.
A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak, (kukorica, repce, szója), valamint a zöldség
szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló jogszabály hatálya alá
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tartozó csemege és pattogató kukorica vetőmagvak GMO ellenőrzésének adott éves
ellenőrzési tervét a NÉBIH készíti el.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.000,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/6 Állat, növény és GMO kártalanítás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 000,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 000,0

1 000,0

1 000,0

20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete
Az előirányzat az EMVA, az EHA és az EMGA támogatásaiból származó árfolyamkülönbözet elszámolására szolgál.
A felülről nyitott fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 300,0 millió forint,
tervezett bevétele nincs.
20/7/1 Uniós programok árfolyam-különbözete fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
300,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
300,0

300,0

300,0

20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások
Az előirányzat az EU általi pénzügyi kizárásokra és a 82/2007. (IV. 25.) Korm.
rendeletben meghatározott, az adók módjára behajtandó köztartozások állami adóhatóság
általi végrehajtásához kapcsolódóan felmerült végrehajtási költségek azon részére, amely
a végrehajtás során nem térült meg, a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló
1991. évi XLIX. törvény 46. § (7) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartásba vételi díj és
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 34. § (1) bekezdése szerinti
végrehajtási költség megelőlegezése használható fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 1.000,0 millió forint, tervezett
bevétele nincs.
20/7/2 Egyéb EU által nem térített kiadások fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 000,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 000,0

1 000,0

1 000,0

20/11 Vidékfejlesztési és halászati programok alcím
20/11/2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)
A 20/11/2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) cím alá tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok uniós és hazai társfinanszírozással valósulnak meg. A közösségi
finanszírozás az EMVA-ból kerül biztosításra. A Nemzeti Vidékstratégia megvalósításában az
ÚMVP-nek kiemelt szerepe van. A program célja többek között a munkaközpontú gazdaság
megteremtése, a vidéki gazdaság erősítése, a vidéki, mezőgazdasági foglalkoztatás növelése.
További fontos célkitűzése a helyi kis- és közepes méretű mezőgazdasági vállalkozások,
feldolgozó üzemek fejlesztése, valamint olyan fejlesztések és beruházások megvalósítása,
melyek lehetővé teszik, hogy a magyar gazdák jó minőségű élelmiszerrel láthassák el a piacot.
A program megteremti a lehetőségét a helyben termelt, illetve ott előállított élelmiszerek
közvetlen biztonságos és gazdaságos értékesítésének. Egyik kiemelt cél a termelő és a
fogyasztó közötti értékesítési lánc lerövidítése.
20/11/2/1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
Az I. tengely támogatási konstrukciói esetében jelentős kötelezettségvállalás történt, a
megkezdett beruházások és az egyéb intézkedések végrehajtása folyamatosan valósul meg.
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Támogatás nyújtható a 2013. évben beadott támogatási kérelmekre az alábbi intézkedések
esetében:
•
A kertészeti ágazat technológiai színvonalának javítása érdekében, környezetbarát
(energiatakarékos) gépek és technológiai berendezések beszerzésére;
•
A mezőgazdasági termelők és erdőgazdálkodók szakképzettségének fejlesztésére;
•
Az innovatív technológiák bemutató-üzemi tájékoztató programokkal való
megismertetésére;
•
A szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételére a kölcsönös megfeleltetés és a
munkahelyi biztonsági követelmények betartásának elősegítése, valamint a gazdálkodás
összteljesítményének javítása érdekében;
•
Termelői csoportok létrehozásához és működéséhez;
•
Juh és kecske állatállomány elektronikus jelölésére.
2014-ben megnyitni tervezett jogcímek:
•
szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatás;
•
az ÚMVP I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó
támogatás.
A 2004-2006 periódusra irányadó Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, valamint az 1320/2006/EK
Rendelet I cím, 2. cikk, h pontjának i. alpontja értelmében, a többéves kötelezettségvállalás
által érintett intézkedések az ÚMVP-re áthúzódó kifizetések. Tehát, az NVT keretében ezen
jogcímeken vállalt kötelezettségek kifizetésének teljesítése az ÚMVP előirányzatokról történik.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 23.190,2 millió forint, tervezett bevétele
59.869,4 millió forint, így összesen 83.059,6 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/11/2/1 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása
fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
87 172,1

millió forintban
Bevétel
Támogatás
61 873,9
25 298,2

-4 112,5

-2 004,5

-2 108,0

83 059,6

59 869,4

23 190,2

20/11/2/2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
A II. tengely általános célkitűzése a környezet és a tájképi jelleg javítása a tájgazdálkodás
támogatásával.
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A tengely keretében megvalósuló támogatási lehetőségek:
•
Kedvezőtlen adottságú területen gazdálkodók részére a termőhelyi adottságoknak
megfelelő termelési szerkezet kialakítására (annak ellenére, hogy a támogatási kérelmek –
melyek egyben a kifizetési kérelmek is – beérkezése és az azokhoz kapcsolódó kifizetések éves
rendszerben működnek, a gazdálkodók vállalják, hogy mezőgazdasági tevékenységet folytatnak
a támogatott területeken a kompenzációs támogatás első kifizetésétől számított legalább 5 évig.
A kérelmek beadására minden évben az egységes kérelemmel együtt van lehetőség, így minden
évben történik kérelembeadás és kifizetés is);
•
Natura 2000 területeken történő gazdálkodáshoz kompenzációs támogatás nyújtása
gyepterületeken (az intézkedés jelentős természetvédelmi hatással jár), kérelem egyben
támogatási és kifizetési kérelem is, így minden évben történik kérelembeadás és kifizetés is;
•
Agrár-környezetgazdálkodási jogcím esetében a támogatási kérelmek benyújtására
2009-ben volt lehetőség. A jogcím öt éves, így minden évben történik kifizetési kérelem
benyújtás és kifizetés;
•
Őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának
tenyésztésben történő megőrzése jogcím esetében 2010-2012 között minden évben volt
támogatási kérelem benyújtás, amely maga után vonja az évente benyújtandó kifizetési
kérelmet és a kifizetést is;
•
Genetikai erőforrások megőrzése intézkedésen belül 2011 júliusában került megnyitásra
a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex situ megőrzéséhez nyújtandó
támogatási jogcím. Emellett a másik alintézkedésének, az állati genetikai erőforrások
megőrzését célzó támogatási jogcím is elindult 2012-ben. 2013-ban mindkét intézkedés esetén
volt kifizetési kérelem benyújtás, a növényi genetikai erőforrások és mikroorganizmusok ex
situ megőrzéséhez nyújtandó támogatás esetén kifizetés is;
•
Állatjóléti kifizetések jogcím keretében 2011 áprilisában volt lehetőség támogatási
kérelmek benyújtására, 2013-ban volt kifizetési kérelem benyújtás is;
•
Erdészeti ágazat támogatásai (mezőgazdasági földterület első erdősítése, agrár-erdészeti
rendszerek első létrehozása, erdő-környezetvédelmi intézkedések, erdészeti potenciál
helyreállítása, erdőszerkezet átalakítás) megnyitására minden évben sor kerül. 2012-ben
elindult a Natura 2000 erdőterületek kompenzációs támogatása jogcím, amelynek keretén belül
az évente benyújtásra kerülő támogatási kérelmek egyben kifizetési kérelmek is lesznek, így
minden évben történik kérelembeadás és kifizetés is;
•
Nem termelő mezőgazdasági beruházások intézkedés megnyitására 2009-2012 között
minden évben sor került.
2014-ben megnyitni tervezett jogcímek:
•
Kedvezőtlen adottságú területen történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás;
•
Natura 2000 területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás;
•
Agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása;
•
Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs
támogatás;
•
Erdő-környezetvédelmi intézkedések;
•
Erdészeti potenciál helyreállítása;
•
Erdészeti potenciál megelőzés (új jogcím);
•
Erdőszerkezet átalakítás.
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A 2004-2006 periódusra irányadó Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, valamint az 1320/2006/EK
Rendelet I cím, 2. cikk, h pontjának i. alpontja értelmében, a többéves kötelezettségvállalás
által érintett intézkedések az ÚMVP-re áthúzódó kifizetések. Tehát, az NVT keretében ezen
jogcímeken vállalt kötelezettségek kifizetésének teljesítése az ÚMVP előirányzatokról történik
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 21.789,4 millió forint, tervezett bevétele
59.652,0 millió forint, így összesen 81.441,4 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/11/2/2 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többletek
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
75 879,7

millió forintban
Bevétel
Támogatás
54 070,6
21 809,1

5 561,7

5 581,4

-19,7

81 441,4

59 652,0

21 789,4

20/11/2/3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció
ösztönzése
Az intézkedéscsoport kulcsterületei révén egyrészt a vidéken élők életminőségének javítása a
cél, másrészt a vidéki gazdaság bővülése, többek között a mikrovállalkozások humán
erőforrásának és fizikai infrastruktúrájának fejlesztésével, a fejlesztések egymásra épülésével és
szinergia erősítésével, valamint az együttműködési hálózatok fejlesztésével. Ezek a célok
alapvetően a mikrovállalkozások fejlesztése, turisztikai tevékenységek ösztönzése,
falumegújítás, és -fejlesztés, vidéki örökségmegőrzés, mezőgazdasági tevékenységek
diverzifikációja, integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozása intézkedéseken keresztül
valósulnak meg.
2013 őszén nyílnak a turisztikai tevékenységek ösztönzése, az integrált közösségi és szolgáltató
terek létrehozása és a közösségi közlekedési szolgáltatások javítására irányuló intézkedések.
Az intézkedések egy része LEADER Helyi akciócsoportokon keresztül kerül végrehajtásra,
amelyek az ÚMVP-ben támogatásra jogosult vidéki településeket teljesen lefedik.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 10.643,4 millió forint, tervezett bevétele
27.539,0 millió forint, így összesen 38.182,4 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/11/2/3 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció
ösztönzése fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
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Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többletek
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
39 381,3

millió forintban
Bevétel
Támogatás
28 521,3
10 860,0

-1 198,9

-982,3

-216,6

38 182,4

27 539,0

10 643,4

20/11/2/4 IV. tengely: LEADER programok
Kiemelt fejlesztési irány a nemzeti fejlesztési irányokkal összhangban a vidéki foglalkoztatás
bővítése, a tevékenységek diverzifikálása és a helyi közösségek fejlesztése.
A LEADER Program végrehajtásában meghatározó szerepet töltenek be a LEADER Helyi
Akciócsoportok (LEADER HACS), melyek a program végrehajtásához kapcsolódóan számos,
az Irányító Hatóság által delegált feladatot végeznek, továbbá a helyi igényeknek megfelelően
kialakított Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban fogalmazták meg a helyi fejlesztési célokat,
amelyek megvalósításában aktívan közreműködnek.
A LEADER Program (az ÚMVP IV. tengely) 2011 őszén került második alkalommal
meghirdetésre, 2012 második felében megtörtént a rendszer felülvizsgálata és a helyi döntési
kompetencia erősítése érdekében átalakításra került a pályázati struktúra. 2013-ban új
eljárásrend szerint nyílt meg a LEADER harmadik benyújtási időszaka.
A IV. tengely keretében 2013-ban új jogcímként kerültek meghirdetésre a térségek közötti és
nemzetközi együttműködés intézkedések. A nemzetközi együttműködés jogcímrendelet már
2012 év végén megjelent, azonban pályázatok benyújtására ténylegesen 2013-ban kerül sor.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 4.187,9 millió forint, tervezett bevétele
14.502,9 millió forint, így összesen 18.690,8 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/11/2/4 IV. tengely: Leader programok fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
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Kiadás
9 473,7

millió forintban
Bevétel
Támogatás
7 343,2
2 130,5

Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
Uniós többletek
2014. évi javasolt előirányzat

9 217,1
18 690,8

7 159,7
14 502,9

2 057,4
4 187,9

20/11/2/5 Technikai segítségnyújtás
Az EMVA Technikai segítségnyújtás előirányzata az eredményes végrehajtást segíti a
programok előkészítésével, végrehajtásával, monitoringjával, értékelésével, kommunikálásával
kapcsolatos feladatok támogatása, finanszírozása révén.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 810,9 millió forint, tervezett bevétele
2.302,1 millió forint, így összesen 3.113,0 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/11/2/5 Technikai segítségnyújtás fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
5 700,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
4 215,1
1 484,9

-2 587,0

-1 913,0

-674,0

3 113,0

2 302,1

810,9

20/11/3 Halászati Operatív Program
A HOP általános célja az igen alacsony magyarországi halfogyasztás növelése saját termelésű,
elfogadható áru egészséges haltermékekkel, első sorban azáltal, hogy beruházási
támogatásokon keresztül megteremti a szükséges termelői infrastruktúrát, továbbá hozzájárul a
halászati ágazat jövedelmezőségéhez a K+F+I eredményeinek felhasználásával.
20/11/3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása
és forgalmazása (II. tengely)
A II. prioritási tengely intézkedéseinek bevezetését a halászati termelés alacsony technikai és
technológiai szintje, az elöregedett eszközök és berendezések (halastavak, gépek és
berendezések, infrastruktúra stb.), a gazdasági szempontból optimális méretű, modern
technológiákat alkalmazó haltermelő gazdaságok nagyon alacsony száma indokolja.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 428,2 millió forint, tervezett bevétele
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1.284,6 millió forint, így összesen 1.712,8 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/11/3/1 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek
feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat kivétele,
zárolás bázisba építése stb.)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 848,4

millió forintban
Bevétel
Támogatás
1 386,3
462,1

-135,6

-101,7

-33,9

1 712,8

1 284,6

428,2

20/11/3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely)
A III. prioritási tengely intézkedéseinek bevezetését az alacsony szintű közösségi marketing (a
halfogyasztás növelése érdekében), a termelők közötti együttműködés hiánya, a kutatási és
fejlesztési eredmények alacsony gyakorlati alkalmazása teszi indokolttá.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 162,5 millió forint, tervezett bevétele
487,5 millió forint, így összesen 650,0 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.

20/11/3/2 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) fejezeti kezelésű előirányzat
alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
(tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Uniós többletek
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
552,4

Bevétel
414,3

millió forintban
Támogatás
138,1

97,6
650,0

73,2
487,5

24,4
162,5
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20/11/3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely)
Az előirányzat célja az intézkedésekhez szükséges adminisztratív kapacitás javítása, ideértve az
adatgyűjtést, a tevékenységek végrehajtásának elősegítését és az ehhez szükséges
kommunikációs és tájékoztatással kapcsolatos munkák elvégzését.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 37,5 millió forint, tervezett bevétele 112,5
millió forint, így összesen 150,0 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/11/3/3 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
(tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások (egyszeri feladat
kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Uniós többletek
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
112,0

Bevétel
84,0

millió forintban
Támogatás
28,0

38,0
150,0

28,5
112,5

9,5
37,5

20/12 Új Vidékfejlesztési Program
Az EMVA 2014-2020 programozási kerete Magyarország számára 3.071 millió euró. A
program sikeres végrehajtása érdekében tárcánk él az Európai Bizottság átmeneti rendelkezései
adta lehetőségekkel.
2014. évben a program terhére a minisztérium 40.149,6 millió forint összegben tervez
kötelezettséget vállalni. A teljes összeg pénzforgalmi teljesítése nem történik meg a 2014.
évben, a minisztérium 25.000,0 millió forint kifizetést tervez. Az uniós forrás a Kincstári
Egységes Számláról kerül megelőlegezésre.
A Vidékfejlesztési Program prioritásai:
1.
Prioritás: A tudásátadás és az innováció előmozdítása a mezőgazdaságban, az
erdészetben és a vidéki térségekben
2.
Prioritás: A gazdaságok életképességének és versenyképességének fokozása a
mezőgazdasági termelés valamennyi típusa és valamennyi régió esetében, az innovatív
mezőgazdasági technológiák és a fenntartható erdőgazdálkodás elősegítése
3.
Prioritás: Az élelmiszerláncok szervezése, ideértve a mezőgazdasági termékek
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feldolgozását és értékesítését, állatjólét, kockázatkezelés a mezőgazdaság terén történő
előmozdítása
4.
Prioritás: A mezőgazdasággal és az erdészettel kapcsolatos ökoszisztémák állapotának
helyreállítása, megőrzése és javítása
5.
Prioritás: Az erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a karbonszegény és az
éghajlatváltozás hatásaival szemben ellenállóképes gazdaság irányába történő elmozdulás
támogatása a mezőgazdasági, az élelmiszeripari és az erdészeti ágazatban
6.
Prioritás: A társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység csökkentése és a
gazdasági fejlődés támogatása a vidéki térségekben
7.
Technikai Segítségnyújtás
A szakágazat várható igényeit szem előtt tartva a tárca mindent megtesz annak érdekében, hogy
az új időszak adta lehetőségeket maximálisan kihasználja.
A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 7.500,0 millió forint, tervezett bevétele
17.500,0 millió forint, így összesen 25.000,0 millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre.
20/12 Új Vidékfejlesztési Program fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Uniós többletek
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

25 000,0
25 000,0

17 500,0
17 500,0

millió forintban
Támogatás

7 500,0
7 500,0

20/13 Peres ügyek
Az előirányzat célja a minisztériummal szembeni peres eljárásokban a jogerős bírósági
ítéletek alapján keletkező fizetési kötelezettségek finanszírozása. Az előirányzat forrást
biztosít a fejezet alá tartozó központi költségvetési szervek peres és nemperes eljárásaiból
származó fizetési kötelezettségek teljesítésére is. Az előirányzat e célból történő
felhasználása kivételesen, jelentős – legalább 50,0 millió forint egyedi pertárgyértékű –
fizetési kötelezettség esetén, a miniszter egyedi döntése alapján lehetséges, ha a központi
költségvetési szerv rendelkezésére álló előirányzat nem biztosít fedezetet a kifizetésre. Az
előirányzatból munkaügyi perekkel kapcsolatos kifizetések nem finanszírozhatók, továbbá
a forrás biztosítása megállapodás alapján, közvetlen kifizetéssel történik, a peres üggyel
érintett költségvetési szerv részére. Az előirányzat felülről nyitott.
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A fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatása 100,0 millió forint, tervezett bevétele
nincs.
20/13 Peres ügyek fejezeti kezelésű előirányzat alakulása

Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás (tételesen)
Fejezeten belüli átcsoportosítás (tételesen)
Egyéb változások (zárolás bázisba építése)
Egyéb többletek (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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Kiadás
100,0

millió forintban
Bevétel
Támogatás
100,0

100,0

100,0
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XIII. Honvédelmi Minisztérium
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Honvédelmi Minisztérium fejezet - ideértve a Magyar Honvédség katonai
szervezeteit is - feladata Magyarország függetlenségének, területi épségének, nemzetközi
szerződésekben rögzített határainak, lakosságának és anyagi javainak védelme természeti
katasztrófák esetén is, továbbá az állampolgárok honvédelmi tudatának erősítése.
Feladatellátása során fontos szempont a szomszédos és más országokkal való jogegyenlőség
és egymás érdekeinek kölcsönös tiszteletben tartása, más államok ellen irányuló erőszak
alkalmazásától vagy az ezzel való fenyegetéstől való tartózkodás, az államok közötti viták
békés megoldására való törekvés, a háborúnak, mint a viták megoldása eszközének
elutasítása, a független demokratikus jogállam működése követelményeinek, továbbá az
Egyesült Nemzetek Szervezetének Alapokmányában, a szövetségi és más nemzetközi
szerződésekben foglaltaknak való megfelelés.
A XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a 2014. évi költségvetési javaslatát a
Nemzetgazdasági
Minisztérium
(a
továbbiakban:
NGM)
„Tájékoztató”-ja,
figyelembevételével készítette el.
A költségvetési javaslat a Tárca Védelmi Tervező Rendszerének (TVTR) eljárásrendjén
belül kidolgozott a honvédelmi tárca 2013-2022. közötti időszakra vonatkozó hosszú távú
stratégiai terve és a honvédelmi tárca 2013-2016. közötti időszakra vonatkozó rövid távú
erőforrásterve alapján került összeállításra. A részletes költségvetési tervezési előírások „A
Honvédelmi Minisztérium fejezet 2014. évi költségvetési javaslatának összeállításához
szükséges adatszolgáltatás rendjéről” szóló 120-4/2013. nyt. számú (2013. 08. 07.)
Miniszteri körlevélben kerültek meghatározásra.
A tervezés során a személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó teljes körű finanszírozása, – a takarékos gazdálkodás szigorú szem előtt
tartása mellett – a Magyar Honvédség alapvető működés-fenntartási feltételeinek biztosítása,
a nemzetközi kötelezettségvállalásokhoz kapcsolódó feladatok (pl. afganisztáni
szerepvállalás, békefenntartói tevékenységek) szükségleteinek, továbbá a hadfelszerelési
kiadások előirányzatainak biztosítása (pl. a GRIPEN Bérleti Megállapodás esedékes fizetési
kötelezettségeinek teljesítése) került prioritásként meghatározásra.
A költségvetési javaslat összeállítását a Honvédelmi Minisztérium fejezet a
honvédelmi kiadások és a hosszú távú tervezés feltételeinek megteremtését szolgáló
költségvetési források biztosításáról szóló 1046/2012. (II. 29.) Korm. határozatban foglaltak
alapján hajtotta végre. A javaslat összeállítása során, a túlzott hiány eljárás megszüntetése
érdekében szükséges intézkedésekről szóló 1259/2013. (V.13.) Korm. határozatban a
Honvédelmi Minisztérium fejezet részére megállapított zárolás 2014. évi bázisba beépülő
hatása, illetve a megszűnő feladatok (pl. egészséges ivóvíz biztosításához szükséges
szűrőberendezések előállítása) miatti változás is figyelembe vételre került. 2014. évre a
pedagógus életpálya bevezetése és az egészségügyi dolgozók bérfejlesztése miatt
illetményfejlesztés valósul meg. A fejezet által kialakított költségvetési létszám
csökkentésre került a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012.
(XII. 29.) Korm. határozat alapján megszüntetett álláshelyekkel.
A Honvédelmi Minisztérium fejezet támogatási előirányzata 2014. évben 212.745,1
MFt-ban, az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól befolyó bevétel 19.635,5 MFt-ban, a
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működéshez kapcsolódó bevételek 9.179,1 MFt-ban, a kiadási főösszeg pedig ezek
összegeként 241.559,7 MFt-ban (a prognosztizált GDP 0,79 %-a) került megtervezésre.
A felnövekvő nemzedékek hazafias nevelésének és minőségi oktatásának elősegítése
érdekében 2013. augusztus 1-jétől a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és
Kollégium fenntartói jogát a Honvédelmi Minisztérium vette át. Az intézmény költségvetési
szervként önálló címen végzi tevékenységét.
A Honvédelmi Minisztérium fejezet szervezeti struktúrája 2013-ban jelentős
mértékben átalakult, mely kiemelten a védelemgazdasági és központi logisztikai feladatokat
ellátó szervezetek tevékenységét érintette. Az átalakítások következtében több szervezet
megszüntetésre, illetve összevonásra került az általuk ellátott feladatok és a végrehajtáshoz
szükséges előirányzatok egyidejű átrendezésével.
Az MH Honvédkórház szervezetének és létszámának racionalizálását követően a
kibővült feladatkörrel rendelkező intézmény neve Magyar Honvédség Egészségügyi
Központra változott. A Honvédelmi Minisztérium fejezet kiemelt feladatai között szerepel az
MH Egészségügyi Központ kiegyensúlyozott gazdálkodási és működési feltételeinek
megteremtése a 2014. évben is.
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II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások
A HM tárca 2014. évi költségvetési javaslatának cím/alcímenkénti illetve a
fejezeti kezelésű előirányzatoknál főbb területenkénti összegei a következők:
Megnevezés
Költségvetési szervek (cím/alcímenként)
1 Honvédelmi Minisztérium
1/1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1/2 Egyéb HM szervezetek
1 Honvédelmi Minisztérium cím összesen
2 Magyar Honvédség
2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei
2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei
2 Magyar Honvédség cím összesen
3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím
6 MH Egészségügyi Központ cím
7 Gábor Dénes Elektronikai Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium cím
Költségvetési szervek összesen:
8/2 Ágazati célelőirányzatok
8/2/1 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra
kerülő készenléti alegységek alkalmazásának
kiadásai (NRF, Battle Group és DCM)
8/2/3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil
szervezetek támogatása
8/2/3/6 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil
szervezetek pályázati támogatása

Kiadás

Támogatás

4 191,6
77 443,7
81 635,3

25,0
2 623,3
2 648,3

4 166,6
74 820,4
78 987,0

51 835,5
63 812,6
115 648,1
10 497,0
25 048,1

4 638,0
540,8
5 178,8
150,0
20 835,5

47 197,5
63 271,8
110 469,3
10 347,0
4 212,6

250,6

2,0

248,6

233 079,1

28 814,6

204 264,5

100,0

0,0

100,0

40,0

0,0

40,0

129,5

0,0

129,5

1 435,0

0,0

1 435,0

2 312,3

0,0

2 312,3

50,0

0,0

50,0

53,7

0,0

53,7

4 010,1

0,0

4 010,1

350,0

0,0

350,0

8 480,6
8 480,6
241 559,7

0,0
0,0
28 814,6

8 480,6
8 480,6
212 745,1

8/2/3/19 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil
szervezetek támogatása
8/2/5 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok
támogatása
8/2/25 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási
Programjához
8/2/39/1 Magyar Futball Akadémia Alapítvány
támogatása
8/2/39/2 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által
ellátott feladatok támogatása
8/2/40/1 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez
8/2/40/2 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös
finanszírozású védelmi alapjaihoz
8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím összesen:
8 Fejezeti kezelésű előirányzatok cím összesen:
MINDÖSSZESEN:

Bevétel

Engedélyezett
létszám (fő)

25 496

0
0
25 496

1.) Létszám-előirányzatok
A fejezet 2014. évi költségvetési engedélyezett létszámkerete a fejezet létszámát
meghatározó jogszabályok és rendelkezések, valamint felsővezetői döntések alapján került
meghatározásra.
A 2014. évi költségvetési létszám kialakítása során a 2013. évközben bekövetkezett
struktúraváltozás mellett számoltunk a Gábor Dénes Elektronikai és Műszaki
Szakközépiskola és Kollégium közalkalmazotti létszámával, valamint az MH Egészségügyi
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Központ Árpád Kórházból átvett közalkalmazotti beosztásaival. A fejezet által kialakított
költségvetési létszám csökkentésre került a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai
elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján megszüntetett álláshellyekkel.
A HM fejezet 2014. évi megtervezett költségvetési létszámkerete 25.496 fő.
2.) A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó kiadási előirányzata
A HM fejezet 2014. évi személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó előirányzatainak mértékét és belső arányait a következő főbb
követelmények határozzák meg:
• a jogállási törvényekben (Hjt., Kjt., Kttv., Mt.) meghatározott és előírt mértékű
illetmények, továbbá egyéb személyi járandóságok forrásának a biztosítása;
• a nemzetközi szerepvállalással összefüggésben, a béketámogató és válságkezelési
műveletekben ideiglenesen, vagy tartósan külföldön szolgálatot teljesítők részére a
devizajuttatások biztosítása.
A személyi juttatások és járulékok 2014. évre tervezett teljes (hazai és a nemzetközi
devizajuttatások) kiadási előirányzata 114.623,6 MFt, mely a 2013. évi eredeti
előirányzatokhoz viszonyítva 671,6 MFt összegű csökkenést mutat és a kiadási főösszeg 47,5
%-át teszi ki. A csökkenést alapvetően az alábbi tényezők együttes hatása okozza:

•

•

•

•

A béren kívüli juttatások a 2013. évi tényleges kifizetések figyelembevételével
kerültek számvetésre a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.
évi CCIV. törvény 53. § (2) bekezdésében rögzített értékhatáron belül maradva.
A 2014. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az
érvényesítendő követelményekről szóló NGM Tájékoztató előírásainak megfelelően a
közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.)
Korm. határozat alapján megszüntetett jogviszonyú foglalkoztatottak álláshelyeire
személyi juttatás és annak járulék vonzata nem került megtervezésre.
A képviseleteken, önálló NATO és EU beosztásokban tartós, nem fegyveres
külszolgálatot ellátó állomány részére folyósított devizajuttatások, és a külszolgálatot
ellátó állomány létszáma is csökkentésre került.
A fejezet költségvetési létszámának növekedése részben ellensúlyozza a fent felsorolt
csökkentő tényezők hatását.
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A személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó kiadási előirányzatait az alábbi táblázat szemlélteti:
MFt-ban

Kiadás megnevezése
Foglalkoztatottak személyi juttatásai
(rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások)
Külső személyi juttatások
(tanintézeti hallgatók, továbbá állományba nem tartozók
járandóságai)
Személyi juttatások összesen
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Mindösszesen

Előirányzat
2014
91 084,3
635,8
91 720,1
22 903,5
114 623,6

Megjegyzés: Az előirányzatok tartalmazzák a nemzetközi feladatokhoz kapcsolódó devizajuttatásokat
is. 2014. évre ilyen címen tervezett felhasználás a nem rendszeres juttatások között
6.905,2 MFt, a járulékok között 1.330,8 MFt, összesen 8.236,0 MFt.

2014. évre a pedagógus életpálya bevezetése és az egészségügyi dolgozók
bérfejlesztése miatt illetményfejlesztés valósul meg.
A nem rendszeres személyi juttatásokat a fejezet a hatályos jogszabályi feltételeknek
megfelelően a 2013. évi bérmegállapodásban rögzített kifizetések, valamint a tényleges 1 főre
jutó átlagokkal tervezte. Létszámcsökkentéssel kapcsolatos kiadási többleteket nem tervezett.
A külső személyi juttatások között megtervezésre került a vonatkozó előírásoknak,
valamint az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet 15. mellékletének megfelelően
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti reprezentáció és üzleti ajándék.
A munkaadókat terhelő járulékok a hatályos jogszabályok alapján kerültek
megtervezésre, a kialakított 2014. évi előirányzat során figyelembe vételre kerültek a
jogszabályi változások hatásai.
Összességében megállapítható, hogy a javaslat szerinti előirányzatok biztosítják a
25.496 fő hazai és deviza-járandóságainak folyósítását, továbbá azok közterheinek
teljesítését.
3.) Dologi kiadások
A Honvédelmi Minisztérium fejezet dologi kiadásainak összege 107.964,6 MFt,
amely a biztosítja az alábbi feladatok végrehajtását:
A csapatok és intézmények központi természetbeni ellátásának biztosítása érdekében a
logisztikai dologi kiadások összege összességében 12.916,6 MFt, melyből 12.047,0 MFt a
2/1 költségvetési alcímen a Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetek központi
költségvetésében 869,6 MFt a 2/2 költségvetési alcímen került megtervezésre.
Az érvényes számviteli előírásoknak megfelelően a 2014. évi költségvetési
törvényjavaslat számszaki részében a tárca a dologi kiadások között szerepelteti az egyébként
a fejlesztési kiadások között figyelembe vételre kerülő Gripen bérleti díj és egyéb járulékos
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költsége 22.779,0 MFt összegű kiadási előirányzatát (amely tartalmazza az Áfa-t, továbbá
28,9 MFt összegben a Gripen bérlésével kapcsolatban felmerülő hazai kiadásokat.)
A Szolgáltatási Szerződés keretében megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős
őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlására, továbbá a technikai őrzésvédelmi
feladatokra, az egyéb, központi ellátás körébe tartozó feladatokra és a szennyezett területek
kármentesítésére 42.414,8 MFt-ot tartalmaz a javaslat.
A nemzetközi feladatokra 9.330,5 MFt került betervezésre, mely az előző évi
előirányzathoz képest – szerződéses kötelezettségek módosításából adódóan – került
csökkentésre. A fejlesztési programok dologi előirányzataira 379,5 MFt (Harcászati URH
rádiók beszerzése, Fegyverzettechnikai program, MANS program, Drogprevenciós program),
tárcaszintű központi feladatokra 3.212,5 MFt, a csapatok és intézmények saját hatáskörű – a
központi ellátó rendszeren keresztül nem biztosított szakanyagok és szolgáltatások –
beszerzésére, a katasztrófavédelmi feladatokra és az egészségügyi szakanyagellátásra
16.931,7 MFt került a tervbe.
4.) Az egyéb működési célú támogatások, kiadások – beleértve a 8/2 Fejezeti
kezelésű ágazati célelőirányzatok költségvetési alcímet – összesen 6.382,8 MFt-ot tesznek ki,
és a tárca kiadási előirányzatából 2,6%-kal részesednek. A 2013. évi előirányzathoz mért
csökkenés okai a fejezeti kezelésű előirányzatok jogcímeinél későbbiekben kerülnek
részletezésre.
Ezen a kiemelt előirányzaton belül kerültek megtervezésre:
• Nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összefüggésben külföldre
átadott pénzeszközök
− Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez (fejezeti kezelésű
előirányzat)
− Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású
védelmi alapjaihoz (fejezeti kezelésű előirányzat)
− Katonai szervezetek feladatellátási körébe tartozó kiadások
• Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása
• Személyi állomány részére nyújtandó – jogszabályi kötelezettségen alapuló – szociálpolitikai juttatások
• Civil szervezetek és alapítványok támogatása

4.009,1 MFt
349,9 MFt
20,0 MFt
1.435,0 MFt
295,6 MFt
273,2 MFt

5.) A fejezet költségvetési javaslatában a tervezett felhalmozási kiadások volumene –
a Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához egyéb intézményi felhalmozási
kiadási előirányzattal együtt (2.312,3 MFt) – 12.588,7 MFt. A Gripen bérleti szerződés
előirányzatainak figyelembe vételével a tárca fejlesztési kiadásokra a fejezet kiadási
előirányzatának 14,6%-át fordítja.
A felhalmozási kiadások részeként az intézményi költségvetési címeken megtervezett
kiadások előirányzatából a beruházási kiadások 6.963,1 MFt-ot, a felújítások 1.712,3 MFt-ot,
az egyéb felhalmozási kiadások 1.601,0 MFt-ot, míg a fejezeti kezelésű előirányzatok címen a
felhalmozási kiadások 2.312,3 MFt-ot tesznek ki.
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A felhalmozási kiadások az alábbi feladatok előirányzatait tartalmazzák:
• Gépjármű beszerzési program
• Központi logisztikai ellátás keretében megvalósuló tárgyi eszköz
beszerzés és felújítás
• Központi infrastrukturális feladatok kiadásai (felújítás, lakhatás
támogatás, stb.)
• Harcászati URH rádiók beszerzése
• Egyéb szakági programok (fegyverzettechnikai, vegyivédelmi,
stb.)
• Kutatás-fejlesztési feladatok
• Katasztrófa védelmi feladatok
• Szennyezett területek kármentesítése
• Egyéb felhalmozási kiadások

3.471,1 MFt
2.386,8 MFt
1.793,9 MFt
1.300,0 MFt
373,0 MFt
175,0 MFt
79,9 MFt
75,4 MFt
621,3 MFt

Összefoglalva megállapítható, hogy a Honvédelmi Minisztérium feladatait 2014
évben is szigorú és fegyelmezett költségvetési gazdálkodás mellett, a takarékosság szem előtt
tartásával kell végrehajtani. A tárca az Országgyűlés, illetve a Kormány felhatalmazásával, a
rendelkezésre álló keretszámokon felül élve az inkurrencia, illetve az ingatlanbevételek tárcán
belüli felhasználásának lehetőségével is törekszik forrásainak bővítésére, ezen források
ésszerű, a haditechnikai eszközök fejlesztésére, fenntartására irányuló felhasználására. A
Magyar Honvédség hadfelszerelés fejlesztési feladatainak megvalósítása során, egyes
feladatok végrehajtására a Magyar Növekedési Terv részét képező Hadfelszerelési
Iparkorszerűsítési Tervben (HADIK Terv) megfogalmazott kiemelt projektek külön
finanszírozása keretében kerülhet sor.
A fejezet költségvetési javaslatában a személyi jellegű kiadásoknak [beleértve a
nemzetközi feladatok személyi jellegű kiadásait is (8,2 Mrd Ft)] 47,5 %, a működési és
fenntartási kiadásoknak (az egyéb működési célú támogatási kiadásokkal együtt) 37,9 %, a
fejlesztési jellegű kiadásoknak (ideértve a Gripen bérletet is) 14,6 % a tárca költségvetéséből
való részesedési aránya.
III. A célok elérésének módjai a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1.) Az 1/1 HM Igazgatása alcím 2014. évi tervezett kiadási előirányzatának
összege 4.191,6 MFt, melynek fedezete 4.166,6 MFt költségvetési támogatás és 25,0 MFt
bevétel.
Személyi juttatások javasolt előirányzata 3.035,8 MFt, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 799,7 MFt.
Dologi kiadásokra 350,0 MFt került szerepeltetésre a javaslatban, amely az integrált
minisztérium működési és fenntartási kiadásain túl – többek között – több tárcaszintű feladat
(pl. nyelvképzés 53,7 MFt, „katonasuli” program 25,0 MFt, tudományszervezés 7,3 MFt,
iskola és iskolarendszeren kívüli képzések 2,9 MFt, központi kulturális és média feladatok 6,6
MFt, kommunikációs feladatok 4,2 MFt, katasztrófavédelmi feladatok 1,6 MFt) előirányzatát
is tartalmazza.
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Az említett feladatokon túlmenően a Katasztrófavédelmi feladatok fedezetére
összesen 144,2 MFt került megtervezésre az alábbi (al)címeken:
•
•
•
•

1/1 HM Igazgatása alcím
2/1 HVK közvetlen szervezetei alcím
2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím
6 MH Egészségügyi Központ cím

1,6 MFt
117,6 MFt
15,0 MFt
10,0 MFt

Az egyéb működési célú kiadások 6,1 MFt-os előirányzata a munkavállalók számára
biztosításra kerülő társadalom és szociálpolitikai juttatásokra nyújt fedezetet.
2.) Az 1/2 Egyéb HM szervezetek alcímen a tárcaszintű igazgatási és egyéb központi
feladatok elvégzését támogató intézmények kiadási előirányzatai kerültek tervezésre 77.443,7
MFt kiadási összeggel, melynek fedezete 74.820,4 MFt költségvetési támogatás és 2.623,3
MFt bevétel.
Az alcímen az alábbi szervezetek előirányzatai kerültek megtervezésre:
• HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH);
• HM Hatósági Hivatal (HM HH);
• HM Védelmi Hivatal (HM VH);
• HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum (HM HIM);
• HM Tábori Lelkész Szolgálat;
• Magyar Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg (Brüsszel);
• Magyar Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet (EBESZ, Bécs).
Az alcímen megszüntetésre került a HM Protokoll Rekreációs és Kulturális
Főigazgatóság, melynek fő feladatait az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség
Dandár (2/1 alcím) vette át. (A balatonkenesei ingatlanok honvédüdülőként történő
működtetésére új szervezet került létrehozásra a 2/1 alcímen.)
A HM Közgazdasági és Pénzügyi Hivatal tevékenységi köre kibővült a HM Fegyverzeti
és Hadbiztosi Hivataltól átvett feladatokkal és szervezeti elemekkel, és új szervezetként
megalakításra került a HM Védelemgazdasági Hivatal (HM VGH) az alábbi feladatellátási
hatáskörrel:
•

•

•

A honvédelmi szervezetek és intézmények teljes körére kiterjedően végzi a
személyi
állomány
pénzbeli
járandóságainak,
költségtérítéseinek,
társadalombiztosítási, családtámogatási és egyes szociálpolitikai juttatásainak
számfejtését és kifizetését.
A számvitellel, az adózással, a pénzügyi statisztikával, a kártérítéssel, a
biztosítással, a hivatásos állomány és családtagjai nyugellátásával kapcsolatos
feladatok megszervezése és vezetése.
A HM fejezet egészében az adók, társadalombiztosítási és egyéb járulékok
elszámolása, bevallása és befizetése, továbbá a számvitellel, adózással,
kártérítéssel, biztosítással és nyugellátásával kapcsolatos feladatok
végrehajtása.
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•

•

A fejezet egészét érintő központi természetbeni ellátások részeként a
honvédelmi szervezetek és intézmények ingatlanüzemeltetési, a közüzemi
szolgáltatási díjak teljesítési, az elhelyezési szakanyagellátás, az élőerős és a
technikai őrzésvédelmi feladatok és egyéb más központi szolgáltatásként
végzett tevékenységek ellátása.
Végzi a közbeszerzési szabályozóknak megfelelően a hadfelszerelés, illetve a
tárca folyamatos működéséhez szükséges egyéb eszközök, anyagok és
szolgáltatások beszerzését, a beszerzésekhez kapcsolódó vámeljárási,
szállítmányozási, határforgalmi feladatokat.

A HM Hatósági Hivatal hatósági és szakhatósági feladatokat lát el többek között a
honvédelem, a katonai építésügy, építés-felügyelet, tűzvédelem, munkabiztonság, veszélyes
katonai objektum felügyelet megvalósításával kapcsolatosan, továbbá ellátja az MH
adatvédelmének szakmai irányítását és felügyeletét. 2013. június 24-től az állami célú
légiközlekedéssel kapcsolatos kodifikációs, koordinációs és funkcionális feladatokat is végzi.
A HM Védelmi Hivatal rendeltetése az Alaptörvény szerinti különleges jogrend
időszakaira, továbbá más, jogszabályokban meghatározott válsághelyzetekre történő
honvédelmi felkészítéssel és válságkezeléssel kapcsolatos központi döntések előkészítésének
és végrehajtásának koordinálása. Ennek keretében a nemzetgazdaságra háruló honvédelmi
feladatok és a védelmi tartalékolás rendszereinek kialakítása; a gazdasági erőforrások védelmi
célú igénybevételének tervezése; a minősített időszaki igények kielégítésével összefüggő
feladatok; a minisztériumi és területi szintű védelmi igazgatási döntések előkészítésének és
végrehajtásának koordinálása; a védelmi bizottságok működése feletti szakmai felügyelet
ellátása.
A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum többek között közszolgálati feladatokat ellátó,
közgyűjteményi, könyvtári, levéltári, irattári, térképtári és főképp múzeumi tevékenységet
végző szervezet. Fő feladatai között az állandó, időszaki és nemzetközi kiállítások építése,
kiadványok támogatása, konferenciák szervezése és katonai hagyományőrző feladatok
ellátása illetve gyűjtemények kezelése szerepelnek.
A HM Tábori Lelkész Szolgálat három – egymással azonos jogállású – szolgálati ágra
tagozódik: a katolikus, a protestáns (református, evangélikus) és zsidó szolgálati ágak.
Feladatuk az egyházi szolgálatok biztosítása a Magyar Honvédség minden hivatásos,
szerződéses katonája, nyugdíjasa, polgári alkalmazottja, és a velük egy háztartásban élő,
illetve közvetlen hozzátartozója számára.
A személyi juttatások javasolt előirányzata 4.211,5 MFt, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 957,5 MFt.
Az alcímen központi, tárcaszintű feladatok fedezetéül 3.212,5 MFt került
megtervezésre, a következő főbb feladatokra:
•
•
•
•
•
•

Pénzügyi tranzakciós illeték
Gazdálkodási információs rendszer üzemeltetése
Kártérítés
Cégautó adó
Kincstári számlavezetés
OEP megállapodás alapján teljesítendő megtérítések
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1.198,0 MFt
1.165,9 MFt
315,0 MFt
246,0 MFt
95,0 MFt
60,0MFt

• Egyéb központi, tárcaszintű feladatok

132,6 MFt

Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 1.001,5 MFt előirányzat
(devizajuttatásokkal együtt) került megtervezésre. Ezen belül a kanadai repülőgép hajózó
képzésre 675,0 MFt, a Magyar Állandó NATO Képviselet Védelempolitikai Részleg és a
Magyar Állandó EBESZ Képviselet Katonai Képviselet működtetésére 290,5 MFt, és a MH
EUFOR Kontingens infrastrukturális kiadásaira 36,0 MFt.
A HM VGH infrastrukturális központi költségvetésében az alábbi fő feladatok
kerültek betervezésre:
• Szolgáltatási Szerződés keretében megvalósuló objektumüzemeltetési és élőerős őrzésvédelmi feladatok központi megvásárlása
• Technikai őrzésvédelmi feladatok, az egyéb, központi ellátás
körébe tartozó feladatok
• Lakhatás támogatás
• Infrastrukturális felújítási feladatok
• Fizikai biztonság és elektronikus információvédelemmel kapcsolatos feladatok
• Szennyező források és szennyezett területek kármentesítése

40.057,5 MFt
2.845,3 MFt
800,0 MFt
270,0 MFt
168,9 MFt
142,4 MFt

A Szolgáltatási Szerződés központi megvásárlása keretében kerülnek elszámolásra az
ingatlanok üzemeltetési, karbantartási feladatai, az ingatlanok közüzemi díjai, ezen túlmenően
az egyéb elhelyezési feladatok (takarítás, parkápolás, hóeltakarítás) költségei, valamint az
objektumok élőerős őrzésvédelmi feladatai is a fejezet csaknem teljes intézményrendszerét
érintően (a KNBSZ, illetve az MH Egészségügyi Központ egyes feladatai, stb. kivételével).
A fejezet költségvetésében továbbra is fontos szerepet tölt be a munkavállalók
szolgálati-, munka- és életkörülményeinek javítása. Utóbbinak fontos részét képezi a
lakhatástámogatás.
A Gripen bérleti díj és egyéb járulékos költségeire ezen az alcímen tervezett a fejezet
22.779,0 MFt-ot (ÁFA-val együtt), ami az alcím összkiadásainak 29,4 %-át (a tárca kiadási
főösszegének a 9,4 %-át) teszi ki.
Egyéb fejlesztési programokra ezen az alcímen 182,5 MFt került betervezésre
(elsősorban kutatás-fejlesztési programok).
3.) Az 1/3 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal alcímen nem került kiadási
előirányzat tervezésre, a szervezet megszüntetésre került 2013. június 23-val [30/2013. (V.
17.) HM utasítás]. A HM FHH feladatait a HM Védelemgazdasági Hivatal, az MH
Logisztikai Központ, az MH Katonai Közlekedési Központ, a HM Hadfelszerelési és
Vagyonfelügyeleti Főosztály és a HM Igazgatási és Jogi Képviseleti Főosztály vette át.
4.) A 2/1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím kiadási főösszege 51.835,5
MFt.
A 2/1 alcím kiadási előirányzatának fedezetéül 47.197,5 MFt költségvetési
támogatás és 4.638,0 MFt bevétel szolgál.
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Az alcímen a következő katonai szervezetek kiadásai kerültek megtervezésre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MH Vezetési és Doktrinális Központ
MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár
MH Geoinformációs Szolgálat
MH Altiszti Akadémia
MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
MH Ludovika Zászlóalj
MH Balatonkenesei Rekreációs Központ
MH Logisztikai Központ
MH Anyagellátó Raktárbázis
MH Katonai Képviselő Hivatala
MH Nemzeti Katonai Képviselet
MH Nemzeti Összekötő Képviselet

Az MH Vezetési és Doktrinális Központ részt vesz a Magyar Honvédség béke és
békétől eltérő időszaki (válságkezelés, katasztrófavédelem) irányítási feltételeinek
biztosításában; az MH nemzetközi fegyverzetellenőrzési tevékenységében; szervezi a NATO
doktrínák adaptálását, végzi a nemzeti doktrínák kidolgozásának tervezését és irányítását.
Az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár feladatai közé tartozik
többek között
• a HM és az ellátásra utalt katonai szervezetek logisztikai támogatása és
egészségügyi ellátása;
• a HM és MH, központilag biztosított híradó, informatikai és elektronikus
információvédelmi szolgáltatások és azok technikai feltételeinek biztosítása, az
MH központi híradó, informatikai és elektronikus információvédelmi
szolgáltatásainak biztosítása;
• a Szent Korona és a Köztársasági Elnöki Palota őrzése;
• állami és katonai protokolláris feladatok végrehajtása;
• a HM objektumok, valamint a kijelölt helyőrségi objektumok őrzés-védelme és
katonai rendészeti biztosítása;
• kegyeleti feladatok díszelgő biztosításának és az állami és katonai ünnepek zenei
kiszolgálási feladatainak végrehajtása;a
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Karán folyó
magyar tisztképzés katonai logisztikai támogatása.
Az MH Geoinformációs Szolgálat állami és védelmi feladatokat egyaránt ellát a
térképészet, katonaföldrajz és meteorológia területén. Alaprendeltetése az MH hagyományos
és informatikai alapokon működő térképészeti, katonaföldrajzi és meteorológiai (együtt: geoinformációs) támogatása: a honvédelmi miniszter felelősségi körébe tartozó földmérési,
térképészeti, légifelvételezési és meteorológiai tevékenység vonatkozásában országos
illetékességgel első fokú hatósági jogkör gyakorlása; más szervezet által az MH térképellátása
érdekében végzett szaktevékenység irányítása és felügyelete, a földmérési, térképészeti és
meteorológiai tevékenységgel összefüggő kutatás és műszaki fejlesztés.
Az MH Altiszti Akadémián zajlik a honvéd altiszt-jelöltek iskolarendszerű képzése,
valamint az MH szerződéses legénységi állomány, az altisztjelöltek, a tisztjelöltek egységes
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katonai alapkiképzése, az önkéntes tartalékosok felkészítése-kiképzése. A szervezet feladata
továbbá a katasztrófavédelmi felkészítés és védekezés, valamint hazai és nemzetközi (NATO)
szaktanfolyamok lebonyolítása.
Az MH Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság feladata a békében,
valamint a különleges jogrend bevezetését követően a végrehajtandó hadkiegészítési és
katonai igazgatási szakfeladatok tervezése, szervezése, végrehajtásának szakirányítása és
ellenőrzése. Katonai igazgatási feladatai keretében személyi adatkezelési és nyilvántartási
feladatokat lát el, szervezi és végzi a toborzási, érdekvédelmi, kegyeleti és hadköteles
nyilvántartási tevékenységeket, továbbá az önkéntes tartalékos rendszerrel kapcsolatos
tervezési, szervezési és szerződéskötési feladatokat. A Honvédelmi Minisztérium és a Magyar
Honvédség szervezetei részére készíti a bélyegzőket, pecsétnyomókat, egyéb feliratokat.
A HM és az MH hivatásos tiszti állománya utánpótlásának biztosítását az MH
Ludovika Zászlóalj hallgatóinak szakképzésével valósítja meg a tárca.
2013. március 1-ei hatállyal került létrehozásra [8/2013. (I. 25.) HM utasítás] az MH
Balatonkenesei Rekreációs Központ, mely honvédüdülőként működteti a tárca
vagyonkezelésében lévő balatonkenesei ingatlanokat, valamint végrehajtja a hazai
üdültetéssel és az üdültetést felváltó rekreációval kapcsolatos feladatokat.
Az MH katonai szervezetei logisztikai tevékenységének racionalizálása keretében
2013. június 24-ei hatállyal került megalakításra az MH Logisztikai Központ (MH LK) az
MH Összhaderőnemi Parancsnokság feladatrendszeréből – a közlekedési biztosítással
kapcsolatos feladatok kivételével – kikerülő, a központi logisztikai gazdálkodási- és ellátási
felelősséggel összefüggő feladatok ellátása érdekében. A szervezet részére átadásra került a
megszűnt HM FHH feladatainak egy része is.
Az MH LK központi logisztikai előirányzatok vonatkozásában előirányzat feletti
rendelkezési jogosultsággal bír, valamint hatáskörébe utalt központi logisztikai gazdálkodási
tevékenységet folytat. A központi ellátás érdekében tervezi az alárendeltségébe tartozó, illetve
hatáskörébe utalt központi ellátó szervezet(ek) erőforrás szükségletét és költségvetési
előirányzatait, irányítja és felügyeli a rendelkezésre álló források felhasználását, és
végrehajtja a beszámoltatással összefüggő feladatokat. Felügyeli a gazdálkodási hatáskörébe
sorolt HVK közvetlen szolgálati alárendeltségébe tartozó szervezetek gazdálkodását.
A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcímen tevékenykedő MH Veszélyesanyag
Ellátó Központ és az MH Logisztikai Ellátó Központ összevonásával 2013. június 24-ei
hatállyal létrehozásra és az MH LK szolgálati alárendeltségébe került az MH Anyagellátó
Raktárbázis (MH ARB). Központi ellátó szervezetként – intézményi gazdálkodása mellett –
végzi az anyagok/eszközök átvételének, készletezésének, tárolásba helyezésének vagy
kiadásának,
ellátásának,
anyaggazdálkodásnak,
javításának,
üzembentartásának,
selejtezésének, a felesleges készletek rendszerből történő kivonásának feladatait, az
inkurrencia kezelését. Az MH ARB végzi az MH LK parancsnoka által elrendelt, a tárca
Beszerzési Utasítása szerint a HM VGH kizárólagos jogait nem érintő, a közbeszerzési
értékhatárt el nem érő értékű, központi ellátási körbe tartozó áruk és szolgáltatások
beszerzését.
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Az MH Nemzeti Katonai Képviselő Hivatala Brüsszelben, az MH Nemzeti Katonai
Képviselet Monsban, az MH Nemzeti Összekötő Képviselet Norfolkban látja el a Magyar
Honvédség katonai képviseleti feladatait.
Személyi juttatások javasolt előirányzata 19.266,5 MFt, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 4.857,4 MFt.
Az alcím összelőirányzatán belül nemzetközi feladatokra 8.253,9 MFt került
megtervezésre (a devizajuttatásokkal és annak járulékaival együtt).
A nemzetközi előirányzatok terhére a következő főbb feladatok kerültek megtervezésre:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afganisztáni szerepvállalás
Nemzeti támogatás
MH KFOR Kontingens
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések
UNFICYP Magyar Kontingens
MH Katonai Képviselő Hivatal (Brüsszel)
MH EUFOR Kontingens
Kanadai repülőhajózó képzés
Multilaterális rendezvények és Kétoldalú kapcsolatok
Nemzetközi tanfolyamok
MH Nemzeti Katonai Képviselet (Mons)
Gripen pilóták pótlólagos képzésének pénzügyi jellegű kiadásai
MH Nemzeti Összekötő Képviselet (Norfolk)

2.400,0 MFt
2.190,4 MFt
896,9 MFt
480,8 MFt
349,9 MFt
342,5 MFt
309,5 MFt
231,0 MFt
202,7 MFt
147,9 MFt
129,8 MFt
100,0 MFt
89,2 MFt

Az alcímen az MH Anyagellátó Raktárbázis és az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest
Helyőrség Dandár végzi a katonai szervezetek szakanyagokkal történő központi természetbeni
ellátását (11.384,4 MFt). A költségvetési címhez tartozó katonai szervezetek logisztikai
működési kiadásaira, illetve a protokoll, rekreációs és kulturális feladatokra 2.230,1 MFt, a
hazai gyakorlatok és kiképzések végrehajtására 3.061,2 MFt került betervezésre.
A hadfelszerelés fejlesztési, valamint egyéb programokra az alábbi kiadások kerültek
betervezésre (dologi és felhalmozási kiadások együttesen 5.513,1 MFt):
• Gépjármű beszerzési program
• Harcászati URH rádiók beszerzése
• Egyéb szakági programok (fegyverzettechnikai, vegyivédelmi,
stb.)
• MANS program

3.471,1 MFt
1.620,0 MFt
390,0 MFt
32,0 MFt

Az alcímen a Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásához 117,6 MFt került
megtervezésre.
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5.) A 2/2 MH ÖHP és alárendelt szervezetei alcím tervezett kiadási főösszege
63.812,6 MFt, költségvetési támogatása 63.271,8 MFt és bevételi előirányzata 540,8
MFt.
Az alcímen kerültek megtervezésre a szárazföldi, a repülő csapatok és az alcímhez
tartozó egyéb szervezetek működésének, illetve fenntartásának kiadásai, valamint a
nemzetközi feladatok fedezete.
Az alcímen eddig ellátott központi feladatokat – a közlekedési biztosítással
kapcsolatos feladatok kivételével – a 2/1 alcímen már ismertetett MH Logisztikai Központ és
MH Anyagellátó Raktárbázis végzi 2013. június 24-től.
Személyi juttatások javasolt előirányzata 44.840,3 MFt, míg a munkaadókat terhelő
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata 11.030,3 MFt.
Az alcímen az MH Katonai Közlekedési Központ végzi a katonai szervezetek
közlekedési szakanyagokkal történő központi természetbeni ellátását (795,4 MFt). Ezen a
költségvetési alcímen a Magyar Honvédség alakulatainak működési kiadásaira megtervezésre
került 2.597,1 MFt, a hazai gyakorlatok és kiképzések végrehajtására 148,2 MFt.
Az alcím összelőirányzatán belül a nemzetközi feladatokra – devizajuttatásokkal és
járulékaival, valamint a logisztikai jellegű előirányzatokkal együtt – összesen 8.360,3 MFt
került megtervezésre az alábbi feladatokra:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afganisztáni szerepvállalás
KFOR kontingens
Nemzeti támogatás
EUFOR kontingens
UNFICYP (ENSZ Ciprusi Békefenntartó Misszió)
Nemzetközi gyakorlatok és kiképzések
MFO (Többnemzeti Erők és Megfigyelők)
Afrikai szerepvállalás (EUTM Szomália)
Katonai megfigyelők
Kanadai repülőhajózó képzés
AN-26-os pilóták kiadásai
Afrikai szerepvállalás (EUTM Mali)
UNIFIL (ENSZ Libanoni Misszió)
Nemzetközi tanfolyamok

3.697,6 MFt
1.848,9 MFt
975,1 MFt
655,1 MFt
433,2 MFt
300,0 MFt
190,7 MFt
78,6 MFt
54,0 MFt
50,0 MFt
34,9 MFt
24,7 MFt
12,5 MFt
5,0 MFt

Az alcímen a Katasztrófavédelmi feladatok végrehajtását 15,0 MFt biztosítja.
6.) A 3 Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat cím kiadási főösszege 10.497,0 MFt,
költségvetési támogatása 10.347,0 MFt és bevételi előirányzata 150,0 MFt.
A cím előirányzatai az intézményi működési kiadásokon túlmenően magukba
foglalják a nemzetbiztonsági törvényben rögzített alapfeladatok ellátásához szükséges
kiadásokat, továbbá a speciális működési és a fejlesztési kiadásokat, valamint az
attaséhivatalok kiadásait. A cím előirányzatának növelését a közüzemi szolgáltatási díjak
teljesítésére biztosított összeg indokolja.
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7.) A 6 címen az MH Egészségügyi Központ 2014. évi kiadásai kerültek
megtervezésre.
Az MH Honvédkórház alapító okiratát Magyarország honvédelmi minisztere 2013.
február 1-jei hatállyal módosította, ezt követően az intézmény neve Magyar Honvédség
Egészségügyi Központra változott.
Az MH Egészségügyi Központ alaptevékenységi körébe tartozik a járóbeteg- és az
aktív fekvőbeteg ellátáson, illetve a krónikus, a rehabilitációs, és a speciális szakellátáson
túlmenően többek között a repülő egészségügyi ellátás, a katasztrófa–egészségügyi biztosítási
rendszerben való részvétel és a Budapest Főváros ügyeleti rendszerében a rá háruló külső
feladatok végzése, továbbá orvostudományi kutatási és kísérleti fejlesztés. Az MH EK
biztosítja a különféle nemzetközi missziók keretében végzett egészségügyi feladatok
ellátásához szükséges egészségügyi anyagok (kiemelten az oltóanyagok), illetve technikai
eszközöket és a nemzetközi kontingens keretében működő egészségügyi ellátás képességének
fenntartását.
Az MH Egészségügyi Központ feladatellátásának végrehajtásához szükséges a
kiegyensúlyozott gazdálkodási és működési feltételek biztosítása, amelynek feltétele az
intézmény teljesítmény volumen kerete indokolt szintű nagyságrendjének megállapítása.
A cím tervezett kiadási főösszege 25.048,1 MFt, amely 19.635,5 MFt összegben
támogatásértékű működési bevételből (az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az
egészségügyi intézetek működtetésének részbeni fedezetéül átvételre tervezett pénzeszköz),
1.200,0 MFt intézményi bevételből, illetve 4.212,6 MFt költségvetési támogatásból kerül
finanszírozásra.
Az MH Egészségügyi Központ költségvetési javaslatában 10,0 MFt szerepel a
Katasztrófavédelmi feladatok biztosítására.
Az egészségügyi rendszer átalakítása keretében végrehajtásra került az Árpád kórház
traumatológiai ellátási feladatait végző szervezeti egységének MH Egészségügyi Központba
történő integrálása.
8.) A 7 címen a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium
2014. évi kiadásai kerültek megtervezésre.
A cím előirányzatai biztosítják az intézmény feladatellátásához szükséges
előirányzatokat, így megvalósítva a felnövekvő nemzedékek hazafias nevelését és oktatását.
A hazafias, honvédelmi nevelés módszertani központjaként az intézményben
kiteljesedett formában, magas színvonalon megvalósuló oktató-nevelő munka tapasztalatai
módszertani továbbképzések formájában kerülnek átadásra a köznevelés más szereplői
számára, ezáltal elősegítve a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a
különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 21. § (1) j)
valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 78.§ (7) bekezdésében
megjelölt feladatok hatékony végrehajtását.
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III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás
1.) A 8/2 Ágazati célelőirányzatok alcím 2014. évi tervezett kiadási és támogatási
főösszege 8.480,6 MFt.
1.1) A NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) jogcímcsoporton 100,0 MFt került
tervezésre a központi alrendszer azon előirányzatai között, melyek teljesülése módosítás
nélkül eltérhet az előirányzattól („felülről nyitott").
1.2) A katonai hagyományok megőrzéséhez kapcsolódó rendezvények lebonyolítására,
illetve felszerelések beszerzésére, valamint a kulturális- és sportesemények társadalmi
szervezetekkel együttesen történő ad hoc jellegű tevékenységeire, továbbá hadisírok
felkutatására és felújítására a Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek
pályázati támogatása jogcímen biztosítunk fedezetet a költségvetési javaslatban 40,0 MFt
összegben.
A Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek támogatása jogcímen a
katonai hagyományőrző-, sport- és kulturális, illetve a hadisírgondozásban segítséget nyújtó
szervezetek nem pályázati úton történő támogatása, az érdekképviseleti szervek, a Magyar
Hadtudományi Társaság, valamint a Magyar Atlanti Tanács (MAT) részére nyújtott
támogatás került tervezésre 129,5 MFt értékben. A támogatni tervezett civil szervezetek
részletes felsorolását a fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásának
szabályairól szóló 3/2013. (VI. 11.) HM rendelet tartalmazza.
1.3) A tárca felügyelete alá tartozó nonprofit korlátolt felelősségű társaság (HM
Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.), továbbá a
Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására 1.435,0 MFt összegű
előirányzat került megtervezésre.
A HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.,
melynek általános működése kerül támogatásra a fejezeti kezelésű előirányzatból. Feladatai
közé tartozik földmérési és térképészeti feladatok végrehajtása, a katonai térképészeti
tevékenység műszaki biztosítása, állami topográfiai alapadatok szolgáltatása, katonai
kiadványok sokszorosítása, továbbá központi nyomdai feladatok végzése. Emellett az NKft. a
honvédelmi tárca részére lapkiadást, kiadványszerkesztést, rendezvények dokumentálását,
videó műsor és sajtószemle készítését végzi, nyomdai szolgáltatást biztosít és a gondozza a
tárca internetes honlapját. Ezen kívül közreműködik a tárca rendezvényszervezési
tevékenységében, PR- és reklámtevékenységének lebonyolításában, valamint szervezi a belső
terjesztésű és a könyvpiacra is kikerülő könyvek, kiadványok megjelentetését.
A Katonai Emlékpark Közhasznú Nonprofit Kft. fő profilja a katonai
hagyományápolás, katonatörténeti rendezvények és kiállítások megszervezése és
lebonyolítása.
1.4) A NATO-val szemben vállalt kötelezettségeink közé tartozik a Hozzájárulás a
NATO Biztonsági Beruházási Programjához, mely 2.312,3 MFt összeggel szerepel a
tervekben, amely az alábbi feladatokat tartalmazza:
•

a 2014. évi nemzeti hozzájárulás várható összegét,
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•

a CP3A0053 NATO Reagáló Erők (NRF) fogadását biztosító repülőtér fejlesztéseket
tartalmazó képességcsomag feladatait,

•

a CP5A0109 NATO új Légi Vezetési-irányítási Rendszerének (ACCS) kialakítását
tartalmazó képességcsomag feladatait (nemzeti hozzájárulás, kezelő állomány
kiképzésének megkezdése, a beszerzést bonyolító NATO ügynökség szolgáltatási
díja),

•

a CP5A0044 az előírt légtér lefedettséget biztosító háromdimenziós (3D) gerinc
radarok beszerzését, telepítését és a radarhelyszínek megvalósítását célzó
képességcsomag keretében megvalósításra tervezett harmadik radarhelyszín feladatait
(radartorony építés és a radar telepítéséhez kapcsolódó egyéb infrastruktúra
kiépítéséhez szükséges források).

A 2013. évi előirányzathoz képest a csökkenést az indokolja, hogy a feladatok
megvalósítására a tervezettektől eltérően később kerül sor mind a magyarországi, mind a
többi NATO tagország vonatkozásában, így a hazánkat terhelő kifizetések aránya 2014-ben
várhatóan csökkeni fog.
1.5) A Magyar Futball Akadémia Alapítvány támogatására 50,0 MFt összegű
előirányzat került megtervezésre a HM toborzó tevékenysége eredményességének javításában
való közreműködés érdekében. Az alapítvány a támogatást elsősorban a magyar sport és ezen
belül a labdarúgás fejlesztésére, sportrendezvényeken a Honvéd és a HM nevének
megjelenítésére, fiatal labdarúgó tehetségek felkutatására, képzésére, a gyermekkorú,
valamint a fiatal társadalmi csoportok számára példaképek nevelésére, a futball utánpótlás
oktatásához, neveléséhez szükséges szakmai, tárgyi és gazdasági feltételek biztosításában való
közreműködésre, valamint a fiatal sportolók részére egészségmegőrzés biztosítására használja
fel.
1.6) Az MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok támogatása 53,7
MFt összegben biztosít fedezetet a HM gondoskodási körébe tartozók – hátrányos vagy
súlyos élethelyzetű családok, pályakezdők, nyugdíjasok – közalapítványon keresztül történő
segélyezésére, továbbá – a törvényi előírások alapján – képzési támogatást nyújtására a
munkavállalók polgári életbe történő visszailleszkedéséhez.
1.7) A Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű 4.360,1 MFt összegű befizetések között
a Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 4.010,1 MFt összegű NATO felé vállalt
kötelezettség illetve a Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi
alapjaihoz 350,0 MFt összegű kötelezettség került megtervezésre. A 2013. évi támogatáshoz
képest a változást az előző évről áthúzódó kötelezettségek megszűnése, valamint a tervezési
árfolyam módosítása indokolja.
1.8) A Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján kötendő
közoktatási megállapodás feladataira a 2014. évben nem került előirányzat tervezésre, a
feladatelmaradás miatt.
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III.3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
Millió Ft
Fsz.
1.
2.

3.
4.

5.

Program
megnevezése
NATO Biztonsági
Beruházási
Program (NSIP)
NATO Biztonsági
Beruházási
Program (NSIP)
Gripen bérlet*

Tárgya, tartalma

2014

2015

2016

Hozzájárulás a NATO
Biztonsági Beruházási Program
költségvetéséhez

1 000,0

1 331,0

1 340,0

NSIP projektek nemzeti forrás
szükséglete

1 312,3

1 348,9

1 262,3

2 312,3

2 679,9

2 602,3

NSIP összesen:
Gripen bérleti díj ÁFA-val és
hozzá tartozó kiadással

Gépjármű
Gépjármű Beszerzési Program
Beszerzési Program
Harcászati URH rádió
Tábori vezetési és
beszerzés, tábori területi híradó,
irányítási
informatikai és
képességek
információvédelmi rendszer
beszerzés,
Fenntartási és fejlesztési
programok összesen:
MINDÖSSZESEN:

22 778,0 23 071,0 28 876,0

2017

32 457,0

3 471,0

3 500,0

3 500,0

3 500,0

1 620,0

3 210,0

4 846,0

4 800

27 869,0 29 781,0 37 222,0

40 757,0

30 181,3 32 460,9 39 824,3

40 757,0

* A Gripen bérlet előirányzatainak növekedését a tervezési árfolyam jelentős mértékű
változása, a szerződésben foglalt árkorrekciós tényező által indukált változás és ezek ÁFA
vonzata indokolja.
NATO Biztonsági Beruházási Program (NSIP)
A későbbi évek erőforrás igényei egyrészről az NSIP költségvetéshez való hazai
hozzájárulásunkat képezi, másrészről a megvalósuló képességek nemzeti forrás szükségleteit
tartalmazzák, melyek az alábbi képességcsomagokban található projektek kivitelezéséhez
szükségesek:
• CP5A0035 – A NATO Integrált Légvédelmi Rendszeréhez (NATINADS) történő
csatlakozás
• CP5A0044 – 3D radar program
• CP3A0053 – Repülőtéri fejlesztések NATO reagáló erők részére
• CP5A0109 – NATO ACCS program
A fenntartási- és fejlesztési programok megvalósítását a Magyar Honvédség
alakulatainak és eszközeinek hadrafoghatósága, feladatainak korszerű színvonalon történő
ellátása indokolja. A kiemelt hadfelszerelési fejlesztési programok többéves keretszerződések
alapján tervezi és hajtja végre a tárca. Ezek éves keretösszege általában a minimálisan
szükséges és a szállítóval leegyeztetett mennyiségű és típusú eszközök és szolgáltatások
előirányzat igényét tartalmazzák.
III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe
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XIV. Belügyminisztérium
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A Belügyminisztérium fejezet 2014. évi költségvetése – a Kormány programjának
megfelelően – kiemelt ügynek tekinti a közbiztonság megerősítését, a nemzetközi és hazai
terrorizmus elleni védelmet, a határon túli magyarok számára megteremtett kedvezményes
honosítási lehetőség kapcsán jelentkező feladatok hatékony és gyors ellátását, az emberi életés értékek védelme érdekében a katasztrófavédelem fejlesztését, a „kisértékű”
bűncselekmények felderítését és a büntetések végrehajtását.
A Belügyminisztérium fejezet a 2010. évi XLII. törvénnyel jött létre az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium fejezet bázisán. A belügyminiszter feladatait az egyes miniszterek,
valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet rögzíti. Eszerint a belügyminiszter – a kormányzati munkamegosztás
alapján – felelős többek között az élet és vagyonbiztonság védelméért, a bűncselekmények
megelőzéséért, a büntetés-végrehajtásért, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért
– a polgári hírszerzés kivételével –, a határrendészetért, az idegenrendészetért és
menekültügyért, a külföldiek társadalmi beilleszkedésének elősegítéséért, a közbiztonságért, a
közlekedésrendészetért, a közterület-felügyelet szabályozásáért, a külföldre utazás
szabályozásáért, a rendészetért, a szabálysértési szabályozásért, a helyi önkormányzatokért, a
katasztrófák elleni védekezésért, a területrendezésért, a településfejlesztésért és
településrendezésért, a településüzemeltetésért, az építésügyért, a közfoglalkoztatásért, a
vízügyi igazgatási szervek irányításáért, valamint a régészeti örökség és műemléki érték
védelméért.

I.

Célok meghatározása:

Rend- és közbiztonság
A Kormányprogramban meghatározott célokkal összhangban a Belügyminisztérium és az
irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek alapvető feladata a rend- és közbiztonság
megerősítése, az állampolgárok védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti
átalakítások következetes végrehajtása.
A megújított rendészet három pillére a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére,
felszámolására létrehozott Terrorelhárítási Központ, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési
feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi Szolgálat, valamint az Országos Rendőrfőkapitányság és alárendelt szervei, melyek együttesen, együttműködve látják el feladataikat.
A Kormányprogram értelmében állandó, erős rendőri jelenlét szükséges minden magyar
településen. A megfelelően képzett rendőrök létszámának növelése érdekében képzési
koncepciót dolgozott ki a tárca.
A Terrorelhárítási Központot 2010. szeptember 1-jével a Kormány 232/2010. (VIII. 19.)
számú rendelete hozta létre a terrorizmus elleni fellépés, a rendelkezésre álló személyi, tárgyi
és költségvetési források hatékonyabb, centralizáltabb felhasználása érdekében.
A megújult rendészet harmadik pillére a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok
ellátására a Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata jogutódaként 2011-ben létrehozott
Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ).
Büntetés-végrehajtás
A közrend és közbiztonság erősítését célzó kormányprogram eredményeként a
büntetőpolitikában bekövetkezett hangsúlyeltolódás – un. három csapás törvény, a
középmérték alkalmazása, illetve a közbiztonsági törvénycsomag – hatásai a fogvatartotti
létszám folyamatos növekedését eredményezik, mely 2014-re előreláthatóan eléri a 18.500
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főt. Az új helyzet kezeléséhez biztosítani kell a többletlétszám elhelyezési és ellátási
feltételeit, az egy fogvatartottra jutó napi norma fedezetét.
Jelenleg a legfeszítőbb probléma az előzetes letartóztatásban levők büntetés-végrehajtási
intézetekben történő elhelyezése. A biztonságos őrzés feltételeinek megteremtése a bv.
szervezet működésének, a jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának
alappillére, a büntetés-végrehajtás törvényes működésének és rendjének a garanciája, amely a
fogvatartottak védelmét is biztosítja. A bv. szervezet feladatainak ellátásával a közrend és a
közbiztonság erősítéséhez járul hozzá, amely kiemelt szerepet kap a kormányprogramban.
Ezen prioritások kiemelésével, a férőhelybővítéssel párhuzamosan a büntetés-végrehajtási
intézetek európai színvonalra való felzárkóztatását tűzte ki célul az 1040/2011. (III. 9.) Korm.
határozat.
Az állam büntetőhatalma gyakorlásának eszközeként, a bűnmegelőzésben és a közrend
biztosításában végzett szerepe mellett – amelyet a jogszerű, szakszerű és emberséges
fogvatartás megvalósításával kíván biztosítani – jelentős szerep hárul a büntetés-végrehajtási
intézetekre a belső ellátás rendszerében történő részvételben.
Polgári nemzetbiztonság
A közrend, közbiztonság megerősítésében, a korrupció elleni küzdelemben, valamint a
nemzetbiztonsági feladatok, szolgáltatások, technikai műveletek végrehajtása során fontos
szerep hárul a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra (a továbbiakban: NBSZ). Az NBSZ hazai
szinten koncentrált kapacitásokat működtető, szolgáltató szervezet, amely folyamatos
fejlődésre törekszik a tudományos, valamint az önálló kutatás-fejlesztési eredmények
adaptálásával, munkatársai szakismereteinek bővítésével, teljesítőképességének, szolgáltatásai
és szakértői tevékenysége színvonalának javításával.
Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) a Kormány által lefektetett célok
megvalósítása érdekében 2014-ben is kiemelt hangsúlyt helyez az együttműködő személyi kör
bővítésére, a kormányzati tevékenység szempontjából fontos intézmények, létesítmények
nemzetbiztonsági védelmének megerősítésére. Bővül az AH szerepvállalása a korrupció elleni
tevékenységben, és a gazdaságbiztonsági feladatok ellátása keretében prioritást kap az ország
gazdasági stabilitását, pénzügyi biztonságát veszélyeztető törekvések, valamint az Európai
Uniós és a nemzeti pályázati források jogszerűtlen felhasználásának megelőzése, illetve
felderítése.
Katasztrófavédelem
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és területi szervei (továbbiakban: BM
OKF) feladatkörükben ellátják a polgári védelmi feladatokat és a tűzvédelem szakigazgatását.
Alaptevékenységük a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló
1996. évi XXXI. törvényben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Kat. tv.), valamint annak
végrehajtásáról szóló 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok ellátása.
A BM OKF számára alapvető cél az emberi élet és értékek védelme, a tulajdon megóvása, az
áldozatok, kárvallottak érdekeinek képviselete és védelme. Ennek hatékony megvalósítását
szolgálja a Kat. tv. A 2012. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi háttér, majd annak 20122013. évben végrehajtott módosításai alapjaiban változtatták meg az intézményi rendszer
feladatrendszerét és az ehhez igazodó szervezeti struktúrát.
Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján kiemelt hangsúlyt kap a veszélyes üzemek, illetve a
veszélyes áruszállításban és tárolásban résztvevők ellenőrzése a hatékony megelőzés
érdekében.
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Menekültügy
A kormányprogram alapján a Nemzeti Ügyek Kormánya a határon túl élő magyarságot is
részévé kívánja tenni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének.
A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (továbbiakban: BÁH) célja 2014-ben az
idegenrendészeti, menekültügyi feladatok hatékonyabb ellátása, az ország biztonsági
érdekeinek fokozottabb megóvása, ami szükségessé teszi az együttműködési feladatok
továbbfejlesztését. 2014-ben továbbra is feladatként jelentkezik a Magyarországra irányuló
migráció szabályozott mederben tartása, a menedékjoggal való visszaélések megakadályozása
mellett a nemzetközi védelem megfelelő szintű biztosítása a menekültek számára, valamint a
menekültellátás színvonalának emelése. Kiemelt feladat továbbá a 2013. évi migrációs hullám
kezelése érdekében a befogadó intézményi rendszer átalakítása, és a menekültügyi őrizeti
rendszer működtetése. A schengeni tagságból eredő feladatellátás hatékonyabbá tétele
érdekében az idegenrendészeti tevékenység kiemelt területét képezi a vízumkiadással
kapcsolatos hatósági tevékenység eredményesebb ellátása, a bevándorlási összekötő
tisztviselői hálózat kapacitásának megerősítése, bővítése és a tagállamok hálózatai közötti
hatékonyabb együttműködés elősegítése.
Az állampolgársági szakterület számára továbbra is kiemelt feladat a nemzetpolitikai
célkitűzések végrehajtása érdekében az egyszerűsített honosítási, visszahonosítási és a
kapcsolódó hazai anyakönyvezési eljárások gyors és ügyfélbarát, törvényes határidőben
történő végrehajtása.
Vízügy
A vízügyi ágazat a Belügyminisztérium irányítása alatt a vízgazdálkodási létesítmények
üzemeltetési, fenntartási, fejlesztési feladatait látja el, valamint jelentős a szerepe a Start
munkaprogram kiterjesztésében, működtetésében.
A megfogalmazott szakpolitikai célok alapján az ágazat alapvető feladata az állami tulajdonú
vízkárelhárítási létesítmények és a kapcsolódó infrastruktúra fenntartása, üzemeltetése az
árvízvédelem, belvízvédelem, vízminőségi kárelhárítás, jégvédelem és aszály elleni védelem
területén. Elsődleges cél a védekezési feladatok ellátása, ugyanakkor megjelenik a preventív
védekezési és a békeidős fejlesztési feladatok végrehajtása is. A védekezés keretén belül
2014. év kiemelt feladatát képezi a Duna menti állami kezelésű fővédvonalak fejlesztésének
végrehajtása, az árvízi kockázati térképezés folytatása, a nagyvízi meder kezelési tervek
elkészítése. Kiemelt célként szükséges kezelni továbbá a vízvisszatartás kérdését, amely főleg
a dombvidéki tározás és belvíz-tározás területén jelent többletfeladatokat. Ezen feladatok
többsége európai uniós forrásokból biztosítható.
A megelőzés keretében kell végrehajtani az integrált folyó- és tógazdálkodást, a dombvidéki
vízrendezést, valamint a térségi vízszétosztás és vízhasznosítás területén jelentkező
feladatokat. A vízgazdálkodási tevékenységet meghatározó vízrajzi adatbázist folyamatosan
üzemeltetni és fejleszteni szükséges. 2014. év kiemelt feladatát képezi a térségi vízszétosztás
fejlesztése, az aszály megelőzésében és kezelésében való részvétel, a vízhiányos időszakban
kiemelten jelentkező öntözési problémák megoldása, az ehhez szükséges intézményi háttér
megteremtése.
A meghatározott feladatok érvényesítése érdekében a vízügyi ágazat részt vesz a vízgyűjtő
gazdálkodási terv végrehajtásában, a terv aktuális felülvizsgálatában. A vízgyűjtő területi
szintű állami érdeket képező vízgazdálkodási feladatokat a Belügyminisztérium és a
Vidékfejlesztési Minisztérium között meghatározott feladatmegosztás szerint a határvízi
bizottságokon keresztül érvényesíti az ágazat.
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A térségi vízgazdálkodás keretében a vízügyi igazgatóságok – közvetve az Országos Vízügyi
Főigazgatóság – felügyelik a vízitársulatok munkáját, és együttműködnek a helyi
önkormányzatokkal a vízgazdálkodási feladatok megoldásában.
A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat továbbra is jelentős szerepet játszik az
európai uniós források felhasználásában, amely egyben növeli az elkészült beruházások
fenntartásának finanszírozandó feladatait is.

II.

A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok

421 417,2
19 144,2
-

12 662,0
7 393,2
-

III.

Támogatás
408 755,2
11 751,0
-

Millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
77 965
-

A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. Igazgatási jellegű tevékenység
A Belügyminisztérium igazgatásának alapvető feladata – a hatékonyság és a
költségtakarékosság elveit figyelembe véve – a minisztérium hivatali szervezetei
működésének biztosítása, ezáltal a Kormányprogramban meghatározott célok elérésének
elősegítése, különös tekintettel a közrend, a közbiztonság fenntartása.
A Belügyminisztérium hivatali szervezete ellátja a belügyminiszter felügyelete alá tartozó
címek és költségvetési intézmények, valamint szakterületek szakmai és gazdálkodási
irányításának, felügyeletének feladatait.
A Belügyminisztérium igazgatásának költségvetése 4.188,9 millió forint kiadási, 25,5 millió
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 4.163,4 millió
forint.
A BM igazgatása 2013. évi költségvetési engedélyezett létszáma 386 fő volt, melynek
alakulását a BM igazgatása és a Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a BM
igazgatása és a Pest Megyei Kormányhivatal közötti, az építésügyi hatósági és az
építésfelügyeleti feladatok átadásával összefüggésben megkötött megállapodás befolyásolta,
amely értelmében 1-1 státusz és a kapcsolódó költségvetési előirányzat átadásra került a
Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal részére. Ennek
eredményeként a minisztérium 2014. évi költségvetési engedélyezett létszáma 384 főre
csökkent.
A 2014. évi költségvetés tervezése során a BM igazgatása költségvetését az alábbi szerkezeti
változások érintették:
•

A 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat értelmében a Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás átcsoportosítása miatt 54,2 millió forinttal csökkent
a dologi kiadások előirányzata, ugyanakkor – tekintettel arra, hogy az átcsoportosított
előirányzat nem kizárólag a BM igazgatása közfeladataihoz kapcsolódóik, hanem a
BM irányítása alá tartozó valamennyi szervet érinti – a működtetéshez szükséges
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forrás az eredeti kiadási előirányzat arányában a BM igazgatása részére visszapótlásra
került a BM irányítása alá tartozó szervektől 53,7 millió forint értékben.
•

A BM igazgatása és a Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a BM igazgatása
és a Pest Megyei Kormányhivatal között megkötött megállapodás értelmében 1-1
státusz és kapcsolódó költségvetési előirányzat került átadásra a a Budapest Főváros
Kormányhivatala, valamint a Pest Megyei Kormányhivatal részére, amely
összességében 7,6 millió forint személyi juttatások, 2,0 millió forint munkaadókat
terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó, valamint 0,2 millió forint dologi
kiadások előirányzat csökkenést eredményezett.

•

A csoportos élet- és balesetbiztosítási védelem nyújtásához szükséges forrás a
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsokságától, valamint a Terrorelhárítási
Központtól elvonásra került, amely 19,5 millió forint növekedést eredményezett a
személyi juttatások előirányzaton.

•

Fejezeten belüli előirányzat átcsoportosítások eredményeképpen a dologi kiadások
előirányzata összességében 239,1 millió forinttal növekedett.

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése
1. cím
BM igazgatása
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
1173/2013. (IV. 5.) Korm. hat.
alapján a Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
elvonása
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM irányítása alá
tartozó intézményektől
BM-KIM-BFKH megállapodás
alapján 1 státusz átadása a
másodfokú építésügyi hatósági
feladatok ellátásához
BM-KIM-PMKH megállapodás
alapján 1 státusz átadása a
másodfokú építésfelügyeleti
hatósági feladatok ellátásához
Csoportos élet- és balesetbiztosítási
védelem nyújtásának fedezete
Fejezeten belüli átcsoportosítások
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)

3 940,6

25,5

3 915,1

386

-54,2

0,0

-54,2

0

53,7

0,0

53,7

0

-4,9

0,0

-4,9

-1

-4,9

0,0

-4,9

-1

19,5

0,0

19,5

0

239,1

0,0

239,1

0

4 188,9

25,5

4 163,4

384
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2. Rend- és közbiztonsági ágazat
Az ágazathoz tartozó címek:
A címhez tartozó költségvetési szervek:
Nemzeti Védelmi Szolgálat
− Nemzeti Védelmi Szolgálat
Terrorelhárítási Központ
− Terrorelháratási Központ
BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési
− BM Oktatási, Képzési és
Főigazgatóság
Tudományszervezési
Főigazgatóság
1. Országos Rendőr-főkapitányság
− Rendőrség
(középirányító)
2. Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság
3. Készenléti Rendőrség
4. Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
5. Budapesti Rendőr-főkapitányság
6. Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
7. Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
8. Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
9. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrfőkapitányság
10. Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
11. Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
12. Győr-Moson-Sopron
Megyei
Rendőrfőkapitányság
13. Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
14. Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
15. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőrfőkapitányság
16. Komárom-Esztergom Megyei Rendőrfőkapitányság
17. Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
18. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
19. Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
20. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság
21. Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
22. Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
23. Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
24. Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
25. Adyligeti Rendészeti Szakközépiskola
26. Körmendi Rendészeti Szakközépiskola
27. Miskolci Rendészeti Szakközépiskola
28. Szegedi Rendészeti Szakközépiskola
29. Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet
Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs
− Szervezett Bűnözés Elleni
Központ
Koordinációs Központ
BM Nemzetközi Oktatási Központ
− BM Nemzetközi Oktatási
Központ
A Nemzeti Védelmi Szolgálat (továbbiakban: NVSZ) által ellátandó általános feladatokat a
Rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről,
valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági
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vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Kormányrendelet
tartalmazza. A szervezet a belügyminiszter irányítása alatt gondoskodik a Rendőrség, a
katasztrófavédelem hivatásos szervei, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), a büntetés-végrehajtási szervezet, az
Alkotmányvédelmi Hivatal, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint azon szervek
védelméről, amit a jogszabály hatáskörébe utal. A fenti védelem a belső bűnmegelőzési célú
ellenőrzésből, a kifogástalan életvitel ellenőrzéséből, a megbízhatósági vizsgálatból, egyes
bűncselekmények felderítéséből, továbbá a belügyminiszter irányítása alá tartozó fontos és
bizalmas munkakört betöltő személyi állomány biztonsági ellenőrzéséből áll.
Továbbra is elsődleges elvárás az erős rendvédelem, melynek egyik alapfeltétele a
korrupcióval szembeni hatékony fellépés, melynek az NVSZ által történő folyamatos
ellenőrzése egyben demokráciakritérium is. A 2014. évben is kiemelt cél a társ- és felügyeleti
szervek (különösen az Ügyészég) szoros együttműködésével hatékonyabb, nagyobb számú
ellenőrzés végzése.
A megbízhatósági vizsgálatok, valamint a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatok
végrehajtása érdekében indokolt volt a Közigazgatási Szervek Védelmi Szolgálata
Igazgatóságon egy önálló, összesen 45 fős főosztály létrehozása, melynek éves szintű
forrásigényére 433,1 millió forintot biztosít a 2014. évi költségvetés.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
2. cím
Nemzeti Védelmi Szolgálat
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
Fejezeten belüli előirányzat
rendezés
Többlet:
Korrupció elleni fellépés
megerősítése érdekében a
szervezet állománytábla szerinti
létszámának feltöltése (45 fő)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)

3 525,8

0,0

3 525,8

415

-0,5

0,0

-0,5

0

-0,3

0,0

-0,3

0

433,1

0,0

433,1

45

3 958,1

0,0

3 958,1

460

A Terrorelhárítási Központ (továbbiakban: TEK) alapvető feladata a terrorfenyegetés
időben történő felismerése és felderítése, valamint az elkövetők elfogása még a cselekmény
végrehajtása előtt. A TEK feladatrendszerét a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény,
valamint a terrorizmust elhárító szerv kijelöléséről és feladatai ellátásának részletes
szabályairól szóló 295/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg:
•

országos illetékességgel végzi a terrorcselekmény bűncselekmények, vagy azzal
összefüggésben elkövetett más bűncselekmények megelőzését, felderítését,
megszakítását, valamint 2012-től végzi az ezzel kapcsolatos tűzszerészeti feladatokat,
bűnfelderítési célból titkos információgyűjtő tevékenységet végezhet, elemzi és
értékeli Magyarország terrorfenyegetettségének helyzetét, szervezi és koordinálja
hazánkban a terrorcselekmények megelőzését és elhárítását végző szervek
tevékenységét;

561

•

•

•

ellátja Magyarország Köztársasági Elnökének és Magyarország Miniszterelnökének
személyvédelmével, valamint a jogszabályban meghatározott kiemelt létesítmények
védelmével kapcsolatos feladatokat;
a terrorizmus elleni küzdelemhez kapcsolódó feladatkörében a belföldi, illetőleg
nemzetközi vonatkozású terrorcselekmények és az azokhoz kapcsolódó más
bűncselekmények vonatkozásában az igazságügyi együttműködés keretében
kapcsolatot tart más államok terrorellenes szerveivel, elvégzi a külföldön – háborús
cselekmények, fegyveres konfliktusok, terrorista vagy túszejtő akciók miatt – bajba
jutott magyar állampolgárok mentését, hazatérésük biztosítását, ehhez kapcsolódóan
megszerzi, elemzi és értékeli, valamint továbbítja a külföldi eredetű, vagy külföldre
vonatkozó információkat;
végrehajtja a terrorcselekmény, a légi jármű, vasúti, vízi, közúti, tömegközlekedési
vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése és az emberrablás
bűncselekmények megszakítását, 2012-től kizárólagosan végzi a bűncselekmény
elkövetésével gyanúsítható fegyveres vagy felfegyverkezett személyek elfogását,
valamint – más nyomozóhatóságok felkérésére – az egyéb személy elleni erőszakos
bűncselekmények megszakítását, az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személyek
elfogását.

A TEK feladatainak ellátásához szükséges a szervezet 15 fős megerősítése, amely a meglévő
pénzügyi erőforrások felhasználásával valósul meg, így többletforrást nem igényel.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
4. cím
Terrorelhárítási Központ
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
TEK 2013. évi 139 fős (műveleti
igazgatóságok) + 80 fős (általános)
létszámbővítés beruházási
költségének kivétele
Fejezeten belüli előirányzat rendezés
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
Csoportos élet- és balesetbiztosítási
védelem nyújtásához szükséges
forrás átcsoportosítása a BM
Igazgatás részére
ORFK-TEK megáll. 3 státusz átadása
(Művész u. 6. szám alatti ingatlan
üzemeltetési feladatainak ellátása)
Szervezet megerősítése (15 fős
létszámbővítés)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám (fő)

13 533,5

123,0

13 410,5

1 095

-1 057,3

0,0

-1 057,3

0

-0,8

0,0

-0,8

0

-1,8

0,0

-1,8

0

-1,6

0,0

-1,6

0

8,8

0,0

8,8

3

0,0

0,0

0,0

15

12 480,8

123,0

12 357,8

1 113
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A Rendőrség alapvető feladata a rend- és közbiztonság megerősítése, az állampolgárok
védelmét, biztonságát szolgáló fejlesztések és szervezeti átalakítások következetes
végrehajtása, ennek keretében a szervezet a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV.
törvényben és felhatalmazása alapján más jogszabályokban meghatározott bűnmegelőzési,
bűnüldözési, államigazgatási és rendészeti feladatokat végez.
A Rendőrség védelmet nyújt az életet, a testi épséget, a vagyonbiztonságot közvetlenül
fenyegető vagy sértő cselekménnyel szemben, felvilágosítást és segítséget ad a rászorulóknak,
óvja az emberek jogait. Általános feladata a közbiztonság és a közrend védelme, az államhatár
őrzése, a határforgalom ellenőrzése, az államhatár rendjének fenntartása, a törvényben
meghatározott bűnmegelőzési, bűnfelderítési célú ellenőrzés.
A Rendőrség feladatellátását, a kitűzött célok elérését lehetővé teszi, hogy a 2014. évi
költségvetés 15.859,1 millió forint többletforrást biztosít a szervezet részére, melyek a
meglévő feladatok magas színvonalú ellátását, továbbá a 2013-ban a szervezetnél jelentkező
új feladatok folyamatos végrehajtását szolgálják.
A Nemzeti Együttműködés Programja 2.5 pontja „Erős, szolgáló és nem uralkodó rendőrség”
megteremtését tűzi ki célul. A Program 2.7 pontja értelmében állandó, erős rendőri jelenlét
szükséges minden magyar településen.
Az ágazat legkiterjedtebb intézményrendszerével a Rendőrség cím rendelkezik. A címhez 29
költségvetési intézmény tartozik, amelyek 2013. évi eredeti költségvetési létszáma összesen
48.416 fő, amely a fejezeten belüli feladat átadás-átvétel következtében 2014-re 48.290 főre
változik.
Az intézményrendszerben 2013. évben bekövetkezett változások rövid bemutatása:
•

•

•

•

A védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm.
rendelet módosítása szerint a Készenléti Rendőrség 3 új objektum (Miniszterelnökség két
objektuma és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség központi épülete) őrzését vette át 2013ban.
Az intézményrendszerben a Közlekedési Operatív Program keretében beszerzésre kerülő
komplex közlekedési ellenőrző pontok telepítéséből fakadó többletfeladatok ellátása a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: SzabolcsSzatmár-Bereg MRFK) szervezetében működő Közigazgatási Hatósági Szolgálat II. 300
fővel történő létrehozását tette indokolttá.
Az Európai Parlamentnek és Tanácsnak a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető
közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének
elősegítéséről szóló 2011/82/EU Irányelv végrehajtásából fakadó többlet feladatok
ellátása érdekében a Szabolcs-Szatmár-Bereg MRFK és a Vas Megyei Rendőrfőkapitányság 30-30 fővel történő megerősítése jóváhagyásra került.
A Nemzeti Nyomozó Iroda megszűnésével összefüggő feladat átadás-átvételhez
kapcsolódóan 123 státusz és annak költségvetési fedezete (960,3 millió forint) került a
Rendőrségtől az NBSZ-hez átcsoportosításra.

A bűnügyi szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok:
•
•

Előrelépést szükséges elérni a nyomozati munka időszerűsége javítása, a nyomozások
határidejének csökkentése, a büntetőeljárások felgyorsítása terén.
Teljes körűen fel kell számolni a termőföld tulajdonának jogellenes megszerzésére
irányult szerződéseket, ennek érdekében hatékonyabb együttműködés kialakítása
szükséges az illetékes kormányhivatalok szakigazgatási szerveivel.
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•

•

•

•

Eredményeket kell elérni a nemzetközi szállítmányozásokkal összefüggésben elkövetett
csalások és egyéb visszaélések terén. Ennek keretében elengedhetetlen az Europol
részvételével fokozni az érintett államok bűnüldöző szervei közötti koordinációt. Az
elkövetési módszerek megismerése, a nyomozó hatóságok munkája hatékonyságának
növelése érdekében a módszertani útmutató is kidolgozandó.
A gyermekbarát igazságszolgáltatás keretében minden megyei Rendőr-főkapitányságon
kialakításra került legalább 1 gyermekmeghallgató szoba. A gyermekek mindenek felett
álló érdekeit figyelembe véve minden rendőrkapitányságon nélkülözhetetlen a
közeljövőben egy ilyen helyiség kialakítása.
A külterületeken, elnéptelenedő falvakban élők sérelmére elkövetett jogsértések
visszaszorítása napjaink rendészeti feladata. Ennek kapcsán a külterületen túl az
elnéptelenedő apró- vagy törpefalvakban élő veszélyeztetett célcsoportokra (koruk,
egészségügyi, szociális státuszuk miatt rossz mentális és fizikai állapotban lévő vagy
egyedül élő személyek) is fókuszál a Rendőrség. A sérelmükre elkövetett jogsértések
visszaszorítására gyors, hatékony védekezési mechanizmusokat szükséges kidolgozni,
alkalmazni. Az érintettek biztonságérzetének növelése érdekében szükséges a 24 órás
információáramlás kialakítása, működtetése. E civil hírlánc nagymértékben elősegítheti a
gyors és megfelelő segítségnyújtást.
A Fixed Interpol Network Database (FIND) rendszer bevezetésében, Interpol adatbázisok
kiterjesztésében való közreműködés.

A rendészeti szakterületen elérni kívánt célok, megvalósítandó feladatok:
•

•

•

•

•

•

Az ún. objektív felelősségen alapuló közigazgatási hatósági eljárások közlekedés
biztonságra gyakorolt pozitív hatásának, kimutatható eredményeinek megtartása, a
személysérüléses balesetek és a balesetben meghalt személyek számában bekövetkező
csökkenés ütemének javulása fokozott elvárás.
A komplex közlekedési ellenőrző pontok megvalósítását célzó projekt keretén belül a
közeljövőben várhatóan 365 db sebességellenőrzésre is alkalmas fix telepítésű ellenőrző
pont kerül felállításra. Ezen túlmenően további 160 db mobil ellenőrző pont is
beszerzésre kerül, melyek az ország közútjain jelenleg üzemelő sebességmérő készülékek
kiváltására lesznek alkalmasak.
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő megtett úttal arányos díjról
szóló 2013. évi LXVII. törvény végrehajtására kiadott 29/2013. (VI. 18.) Korm. rendelet
29. § (1) bekezdése alapján az útdíj-mentességi nyilvántartás vezetése a Rendőrség
feladatkörébe került.
Az ügyeleti szolgálatok a 2014. évben országosan megújulnak. A Kormány az egységes
európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR)
kapcsolódó feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozattal döntött az ESR
megvalósításáról, valamint ahhoz kapcsolódóan a megyei tevékenység-irányítási
központok (a továbbiakban: TIK) kialakításáról. Az ESR-112 rendszer éles indulásának
tervezett időpontja 2014. január 1.
A segélyhívások (107, 105, 112) tekintetében központosítás valósul meg, amely alapján a
segélyhívások fogadása két Hívásfogadó Központban (a továbbiakban: HIK), Miskolcon
és Szombathelyen történik. A projekt egyik fontos célkitűzése, hogy a meghatározó
kommunikációs csatorna a 112-es segélyhívó legyen és a bejelentések fogadása
alapvetően a HIK-ekben valósuljon meg.
A 2014. év kiemelkedő feladata a TIK-ekben és a HIK-ekben szolgálatot ellátó állomány
oktatása, képzése.
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A többletforrásként biztosított 15.859,1 millió forint az alábbi feladatok ellátását szolgálja:
•

•
•

•

•

•

•
•

2013. évben megkezdődött a Balatonalmádi Rendőrkapitányság kialakítása és
megépítése. A 2014. évre áthúzódó feladatok ellátására 126,0 millió forint
többletforrás áll rendelkezésre.
Megvalósul a Rendőrségi Igazgatási Központ (továbbiakban: RIK) épületének fűtését,
hűtését ellátó gázmotorok szükségessé vált cseréje.
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
szóló 2013. évi LXVII. törvénnyel 2013. július 1-től megnőtt a Rendőrség hatósági
ellenőrzési feladata, melynek keretében a szerv 93 ellenőrzési pontot alakított ki. Az
ellenőrző pontok folyamatos működtetéséhez – 1 szolgálatban 2 fő, a folyamatos
szolgálatellátáshoz, a nap 24 órájának átfogásához az éves munkaidőalappal számolva
6 váltás, azaz szolgálati helyenként 12 fő – összesen 1.116 fő szükséges. A várhatóan
megnövekvő ügyiratszámot és a befizetések kezelését figyelembe véve a közigazgatási
hatósági szolgálat létszámának 21 fős, valamint az ORFK Gazdasági Főigazgatóság
Közgazdasági Főosztály Befizetés Nyilvántartó Osztály létszámának 15 fős bővítése
szükséges. A szolgálati és az adminisztratív feladatokat ellátó összesen 1.152 fő
alkalmazása a jelenleg üres - költségvetési létszámban szereplő – státuszokra történik
meg. Az e-útdíj rendszer üzemeltetésében részt vevő 1.152 fő pótlására, képzésére,
állományba vételére, a pótlásukig a rendőrségi feladatokat ellátók többletszolgálatának
és a pótlásukra felvett állomány illetményeinek kifizetésére és a rendszer
működtetésére rendelkezésre álló többletforrás 3.500,0 millió forint.
A Kormány döntése alapján 2013. december 31-ig Vásárosnaményban kialakításra
kerülnek a Közigazgatósági Hatósági Szolgálat II. elhelyezéséhez, és 2014. január 1jétől a hatósági feladatot ellátó 300 fő munkavégzéséhez szükséges feltételek. Az
illetmény és működtetési kiadások 2014. évben jelentkeznek első alkalommal, az
építészeti, műszaki tervezési feladatok, bútor, berendezés, illetve informatikai eszközbeszerzések, közműfejlesztés már 2013. évben esedékessé vált. A feladat
végrehajtásával kapcsolatban a 2014. évben keletkező kiadások finanszírozására
1.000,0 millió forint előirányzat áll rendelkezésre.
A Készenléti Rendőrség őrzési feladata 2013. évben a Miniszterelnökség két
épületével, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban: NFÜ) központi
objektumával bővült, ehhez 77 fő (43 fő + 34 fő) felvétele, illetve alapfelszerelése
szükséges, melyhez kapcsolódó személyi és dologi kiadások fedezetére az NFÜ-től
átcsoportosított 116,6 millió forinton felül 182,6 millió forint többletforrás áll
rendelkezésre.
Pedagógusi életpályamodell bevezetésével kapcsolatban felmerülő kiadásokra 26,5
millió forint többletforrást biztosít a költségvetés a rendészeti szakközépiskolák
részére.
A Rendőrség működőképességének fenntartásához, az alapfeladatok ellátásához
7.000,0 millió forint került biztosításra.
A Rendőrség gépjárműparkjának fejlesztésére 3.150,0 millió forint többletforrás áll
2014-ben rendelkezésre.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
7. cím
Rendőrség
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
ORFK-NBSZ megáll. 123 státusz
átadása
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
ORFK-TEK megáll. 3 státusz
átadása (Művész u. 6. szám alatti
ingatlan üzemeltetési feladatainak
ellátása)
1259/2013. (V. 12.) Korm. hat.
szerinti zárolás bázisba épülése
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
épületére kiterjedő
létesítményvédelmi intézkedések
fedezetének átcsoportosítása
Nyomon követő rendszer
üzemeltetési költségeinek beépülése
Fejezeten belüli előirányzat rendezés
BM-OGY Hivatala megállapodás
(OGY Őrség létrehozásával és a volt
Köztársasági Elnökök juttatásaival
összefüggő előirányzat-rendezés)
Többlet
Rendőrség alapfeladat-ellátásához
szükséges forrásigény
Elektronikus útdíj fizetéssel
összefüggő feladatok forrásigénye
Vásárosnaményi közigazgatási
központ kialakítása és működtetése
Balatonalmádi Rk elhelyezése új
épületben
RIK épületének gázmotor cseréje
Miniszterelnökség épületeinek
őrzés-védelme
Pedagógus életpályamodell
bevezetésével kapcsolatban
felmerülő kiadások finanszírozása
Rendőrség gépjárműparkjának
fejlesztése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)

235 753,8

4 509,6

231 244,2

48 416

-960,3

0,0

-960,3

-123

-31,4

0,0

-31,4

0

-8,8

0,0

-8,8

-3

-6 119,1

0,0

-6 119,1

0

116,6

0,0

116,6

0

122,9

0,0

122,9

0

-32,6

0,0

-32,6

0

-123,5

0,0

-123,5

0

7 000,0

0,0

7 000,0

0

3 500,0

0,0

3 500,0

0

1 000,0

0,0

1 000,0

0

126,0

0,0

126,0

0

874,0

0,0

874,0

0

182,6

0,0

182,6

0

26,5

0,0

26,5

0

3 150,0

0,0

3 150,0

0

244 576,7

4 509,6

240 067,1

48 290
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A Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ (a továbbiakban: Központ) jelenleg a
szervezett bűnözéssel összefüggő adatokat gyűjti és elemzi. A Központ végzi az
együttműködő szervek részéről a hatáskörébe utalt bűncselekményekről küldött adatok
gyűjtését, rendszerezését, elemzését és értékelését, az azokkal kapcsolatos koordinációs
feladatokat, javaslatot tesz felderítési, nyomozási cselekményekre.
A Központ szervezetének átalakítását 2014. évben a Magyarország utas-adat információs
egységének felállításával kapcsolatos feladatok határozzák meg mind gazdasági, mind
humánpolitikai szempontból.
A Központ új feladatává válik a légitársaságok által továbbított nyilvántartási és előzetes utasadatok kezelése, valamint értékelése és elemzése, összhangban az uniós adatvédelmi
előírásokkal. A hazánk területére érkező vagy onnan induló EU külső járatok utas-adatainak
kezelése hatékonyabbá teszi az együttműködő szervek megelőző, felderítő, nyomozó
tevékenységét. Az utas-adat rendszer megteremtése mind Magyarország, mind az Európai
Unió biztonságát jelentősen növeli, eredményesebbé teszi a nemzetközi szervezett bűnözői
csoportok elleni küzdelmet, és információkat eredményezhet terrorcselekmények és más
súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban.
A projekt megvalósításához az Európai Bizottság 90%-os támogatást nyújt, amelyhez 10%
tagállami forrás – 2014-ben 150,0 millió forint – szükséges, amely az Európai Uniós és
nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó kiadások elnevezésű fejezeti
kezelésű előirányzaton rendelkezésre áll.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
Millió forintban
10. cím
Szervezett Bűnözés Elleni
Koordinációs Központ
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

196,1

0,0

196,1

16

-0,1

0,0

-0,1

0

196,0

0,0

196,0

16

A BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság (a továbbiakban: BM
OKTF) közfeladatai tekintetében elvégzi a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben (Hszt.), a belügyminiszter irányítása
alá tartozó szervek és az önkormányzati tűzoltóság hivatásos szolgálati viszonyban álló
tagjaival kapcsolatos munkáltatói jogkörök szabályozásáról, valamint e szerveknél
rendszeresített hivatásos beosztások meghatározásáról szóló 11/1997. (II. 18.) BM
rendeletben, a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel
hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás
rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, a belügyminiszter irányítása alá tartozó
egyes fegyveres szerveknél rendszeresített hivatásos beosztásokról és a betöltésükhöz
szükséges követelményekről szóló 65/2011. (XII. 30.) BM rendeletben, a belügyminiszter
irányítása alá tartozó szervek hivatásos állományú tagjainak továbbképzési és vezetőképzési
rendszeréről, valamint a rendészeti utánpótlási és vezetői adatbankról szóló 2/2013. (I. 30.)
BM rendeletben, a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a
személy- és vagyonőrök képzéséről és vizsgáztatásáról szóló 68/2012. (XII. 14.) BM
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rendeletben, valamint a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendészeti szakközépiskolákra
vonatkozó szabályokról szóló 32/2005. (VI. 30.) BM-OM együttes rendeletben meghatározott
közép- és felsőszintű vezetőképzéssel, továbbképzéssel összefüggő feladatokat.
Az oktatási, képzési, kiképzési, továbbképzési, vezetőképzési feladatok koordinálását és
szervezését, valamint a rendészeti vezetőképzés, az oktatásigazgatási feladatok egységes
szervezetben való végrehajtását a BM OKTF Rendészeti Vezetőképzési Igazgatóság és
Oktatási Igazgatóság végzi, amely koordinációs feladatai mellett közreműködik a rendészeti
felsőoktatási ágba tartozó képzésekkel kapcsolatos miniszteri döntések előkészítésében,
végrehajtja a Nemzeti Közszolgálati Egyetem miniszteri fenntartói feladataiból fakadó
feladatokat, ellátja a rendészeti szakközépiskolák oktatási-igazgatási felügyeletét. Az
intézmény tudományszervezési, kutatási feladatai mellett működteti a Belügyi Tudományos
Tanácsot és a Belügyi Szemlét.
A 2013. évben létrehozott Továbbképzési Igazgatóság a 68/2012. (XII. 14.) BM rendelet
alapján a rendészeti feladatokat ellátó személyek, a segédfelügyelők, valamint a személy- és
vagyonőrök képzését és vizsgáztatását látja el.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása:
Millió forintban
6. cím
BM Oktatási, Képzési és
Tudományszervezési
Főigazgatóság
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

440,1

0,0

440,1

52

-0,1

0,0

-0,1

0

440,0

0,0

440,0

52

A BM Nemzetközi Oktatási Központ (továbbiakban: NOK) alaptevékenységi körébe a
felnőttoktatási tevékenység és az ehhez kapcsolódó vizsgáztatási, ellátási, elhelyezési
feladatok végrehajtása tartozik. A képzési feladatok elvégzéséhez szervesen kapcsolódik a
nemzetközi szervezetek – Nemzetközi Rendészeti Akadémia, Közép-európai
Rendőrakadémia, Európai Rendőrakadémia – képzési programjaiban való részvétel,
értekezletek, tanfolyamok, konferenciák megszervezése, lebonyolítása. A NOK államilag
akkreditált felnőttképzési intézmény, mely keretén belül akkreditált nyelvtanfolyamokat
szervez és egyben nyelvvizsgáztatásokat bonyolít le.
Az Intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása:
15. Cím
BM Nemzetközi Oktatási
Központ
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Engedélyezett
létszám
Támogatás
(fő)
536,3
68

950,8

414,5

-0,1

0,0

-0,1

0

950,7

414,5

536,2

68

568

3. Büntetés-végrehajtási ágazat
A büntetés-végrehajtás intézményrendszerében változás nem következett be, de az országos
telítettség javítása érdekében elengedhetetlenné vált a büntetés-végrehajtási intézetekben a
fogvatartotti férőhelyek bővítése. A férőhelybővítő beruházások során fő szempont a
költségtakarékos, legköltséghatékonyabb megoldások alkalmazása. A 2014-től tervezett
férőhelybővítő beruházások döntő hányada meglévő intézetek területén, azok infrastrukturális
és egyéb (funkcionális) adottságainak maximális kihasználásával kerül megvalósításra. A
beruházások megvalósítását követően, az elhelyezési lehetőségek bővülése következtében a
jelenlegi 145%-os telítettség 2016-ra 115%-os mértékűre csökkenthető.
A címhez 2014. évben is 30 önállóan működő és gazdálkodó, illetve 3 önállóan működő
költségvetési szerv tartozik, a 2014-re engedélyezett létszám 8.487 fő.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az alábbiak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Balassagyarmati Fegyház és Börtön
Budapesti Fegyház és Börtön
Kalocsai Fegyház és Börtön
Márianosztrai Fegyház és Börtön
Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön
Sopronkőhidai Fegyház és Börtön
Szegedi Fegyház és Börtön
Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Közép-Dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Fiatalkorúak Büntetés-végrehajtási Intézete
Váci Fegyház és Börtön
Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Heves Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet
Győr-Moson-Sopron Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Békés Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Baranya Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Tolna Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Szombathelyi Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Zala Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
Büntetés-végrehajtás Továbbképzési és Rehabilitációs Központja
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
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Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a Büntetés-végrehajtás
Országos Parancsnoksága középirányító szervi feladatot lát el.
Az önállóan működő költségvetési szervek:
−
−
–

Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet
Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza
Büntetés-végrehajtási Szervezet Oktatási Központja

A büntetés-végrehajtási intézetek végrehajtják a külön törvényben meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a
szabálysértés miatt kiszabott pénzbírság átváltoztatása folytán megállapított elzárást, továbbá
ellátják a fogvatartottak – köztük a kóros elmeállapotúak – gyógykezelését,
elmemegfigyelését és kivizsgálását. Ezen feladatok ellátásával hozzájárulnak a közrend és a
közbiztonság erősítéséhez.
A büntetés-végrehajtási intézetek nemzetközi elvárásoknak való megfelelése szempontjából
az egyik legfontosabb feladat a telítettség csökkentése. A fogvatartotti létszám folyamatos
emelkedése nagymértékben befolyásolja a büntetés-végrehajtási szervek biztonságát. A
zsúfoltságból eredő feszültségek közvetlenül is kihatnak az események számára, emellett a
biztonsági tevékenységet végrehajtók feladatai is jelentősen megnövekedtek. A leterheltség
csökkentése, a megfelelő munkakörülmények biztosítása szempontjából elengedhetetlen a
tárgyi feltételek megléte.
A büntetés-végrehajtás 2014. évi feladatai közé tartozik az elmúlt években új feladatként
megjelenő belső ellátás tevékenységi körének, a büntetés-végrehajtás ellátási
kötelezettségének további bővítése, mely elősegíti a munkáltatásban résztvevő fogvatartottak
létszámának növekedését, közelebb kerülve a teljes foglalkoztatottsághoz, mint kitűzött
célhoz.
A költségvetés többletként tartalmazza további 700 fő fogvatartott munkáltatásának fedezetét
is.
Szintén kiemelt feladatként jelentkezik a büntetés-végrehajtás számára a büntetések és az
intézkedések végrehajtásáról szóló 1979. évi XI. törvény (továbbiakban Bv. tv.) helyett egy
új, tartalmát, szabályozási elveit és irányait tekintve modern büntetés-végrehajtási törvény
megalkotása. Az új törvény megalkotásának időszerűségét erősíti, hogy alapvető fontosságú a
legmagasabb jogszabályi szinten megjeleníteni azon jogkövetkezmények végrehajtását,
amelyek a személyi szabadság jogszerű elvonásával vagy korlátozásával járnak együtt.
A társadalmi változások, az arra választ adó büntetőpolitika, az új Btk. hatályba lépése és a
büntetés-végrehajtási szervezet szakmai megújulására vonatkozó szándék aktuálissá teszi egy
új büntetés-végrehajtási kódex megalkotását.
A jóváhagyott többletigényeknek köszönhetően megindulhat négy intézet (Budapesti Fegyház
és Börtön, Hajdú-Bihar Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet, Szombathelyi Országos
Büntetés-végrehajtási Intézet, Közép-Dunántúli Büntetés-végrehajtási Intézet) fejlesztési
munkálata, melynek eredményeképpen összesen 715 új férőhely létesül.
A PPP létesítmények díjának inflációkövető emelkedésére 384,6 millió forint forrást biztosít a
költségvetés.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
Millió forintban
Engedélyezett
Kiadás Bevétel Támogatás
létszám (fő)
49 481,7 2 715,6
46 766,1
8 329

5. cím
Büntetés-végrehajtás
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Csoportos élet- és balesetbiztosítási
védelem nyújtásához szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás részére
Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez
szükséges forrás átcsoportosítása a BM
Igazgatás részére

-17,9

0,0

-17,9

0

-6,6

0,0

-6,6

0

-43,0

0,0

-43,0

0

-1 237,5

0,0

-1 237,5

0

1 102,0

0,0

1 102,0

0

262,8

0,0

262,8

0

292,8

0,0

292,8

21

977,0

0,0

977,0

87

280,8

0,0

280,8

50

384,6

0,0

384,6

0

284,2

0,0

284,2

0

51 760,9 2 715,6

49 045,3

8 487

Fejezeten belüli előirányzat rendezés
1259/2013. (V. 12.) Korm. hat. szerinti
zárolás bázisba épülése
Fogvatartotti létszámemelkedés
kompenzálása (átcsoportosítás fejezeti
kezelésű előirányzatról)
Többlet:
Budapesti Fegyház és Börtön – ’A’
objektum, jobb csillag I. szárnya
Hajdú-Bihar Megyei Bv. Intézet
Szombathelyi Országos Bv. Intézet A/2
épület
Közép-Dunántúli Bv. Intézet
(Martonvásár)
PPP börtönök díjemelkedésének fedezete
700 fő fogvatartotti munkáltatás
forrásigénye
2014. évi javasolt előirányzat
4. Polgári nemzetbiztonsági ágazat
Az ágazathoz tartozó költségvetési szervek:
− Alkotmányvédelmi Hivatal,
− Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal (továbbiakban: AH) a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló
1995. évi CXXV. törvényben (Nbt.) meghatározott feladatok elvégzésével a nyílt és a titkos
információgyűjtés eszközrendszerével Magyarország érdekeinek érvényre juttatását, az ország
szuverenitását, alkotmányos rendjének védelmét hivatott biztosítani.
Az AH alaptevékenysége keretében felderíti és elhárítja a Magyarország függetlenségét,
politikai, gazdasági, védelmi vagy más fontos érdekét sértő vagy veszélyeztető külföldi
titkosszolgálati törekvéseket és tevékenységet, a Magyarország törvényes rendjének
jogellenes eszközökkel történő megváltoztatására vagy megzavarására irányuló leplezett
törekvéseket, a Magyarország gazdasági, tudományos-technikai, pénzügyi biztonságát
veszélyeztető leplezett törekvéseket, valamint a jogellenes kábítószer- és
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fegyverkereskedelmet. Ellátja a központi államhatalmi és kormányzati tevékenység
szempontjából fontos szervek (intézmények) és létesítmények biztonsági védelmét, valamint a
hatáskörbe tartozó személyek nemzetbiztonsági védelmének, illetve ellenőrzésének feladatait.
Végzi a letelepedett jogállást igazoló okmányt kérelmező, továbbá a menekültkénti elismerést
kérő, illetőleg a magyar állampolgárságért folyamodó, valamint – az állami függetlenség és a
törvényes rend védelméhez kötődően – a vízumkérelmet benyújtott személyek ellenőrzését és
az ezzel kapcsolatos feladatokat.
A nyomozás elrendeléséig végzi az állam elleni, az emberiség elleni bűncselekmények, illetve
működési területén a külföldre szökés, a zendülés és a harckészültség veszélyeztetése
bűncselekmények felderítését. Információkat szerez a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási
csoport tagja elleni erőszak, a visszaélés szigorúan titkos és titkos minősítésű adattal, a
közveszély-okozás, a nemzetközi gazdasági tilalom megszegése, a légijármű, vasúti, vízi,
közúti tömegközlekedési vagy tömeges áruszállításra alkalmas jármű hatalomba kerítése, a
közösség elleni izgatás, a rémhírterjesztés és a közveszéllyel fenyegetés bűncselekményekre
vonatkozóan. Ezen felül a Nemzeti Biztonsági Felügyelet megkeresésére elvégzi a
hatáskörébe tartozó gazdálkodó szervezetek cégellenőrzését.
Az AH a jelenlegi jogszabályban meghatározott alaptevékenységen kívül 2014-ben nem lát el
új feladatot.
A futásteljesítmény és az életkor alapján szükségessé válik a 10 évnél idősebb ügyintézői
gépjárművek cseréje a biztonságos közlekedés követelményeinek megfelelő felszereltséggel
rendelkező közép és alsó kategóriás autókra, melyre 92,4 millió forint többletforrás áll
rendelkezésre. Az összeg 28 db, 13 évnél idősebb, műveleti feladatok ellátására használt
gépjármű cseréjére biztosít fedezetet.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása:
8. cím
Alkotmányvédelmi Hivatal
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
Fejezeten belüli előirányzat rendezés
Többlet:
Ügyintézői gépjárműbeszerzés
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Engedélyezett
Támogatás
létszám
(fő)

7 031,2

47,4

6 983,8

1 180

-0,9

0,0

-0,9

0

-0,8

0,0

-0,8

0

92,4
7 121,9

0,0
47,4

92,4
7 074,5

0
1 180

A Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (továbbiakban: NBSZ) alapvető feladata, hogy a titkos
információgyűjtés és adatszerzés különleges eszközeinek alkalmazásával hozzájáruljon
Magyarország nemzetbiztonsági érdekeinek érvényesítéséhez, valamint a bűnüldözési célok
megvalósításához. Ezt a küldetését az NBSZ úgy tölti be, hogy végrehajtja a 8 megrendelő
szerv (Rendőrség, Alkotmányvédelmi Hivatal, Nemzeti Védelmi Szolgálat, Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, Információs Hivatal, Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, Terrorelhárítási
Központ, Ügyészség) folyamatos, szakszerű, szakmailag magas színvonalú, gyors, rugalmas
és hatékony kiszolgálását.
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A Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról szóló 1284/2013.
(V. 27.) Kormány határozat, valamint az elektronikus információs rendszerek kormányzati
eseménykezelő központjának, ágazati eseménykezelő központjainak, valamint a létfontosságú
rendszerek és létesítmények eseménykezelő központja feladat- és hatásköréről szóló
233/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján a kormányzati hálózatbiztonsággal kapcsolatos
közfeladatokat 2013. július 1-jétől az NBSZ látja el, melynek finanszírozására 196,5 millió
forint került átcsoportosításra a XVII. NFM fejezetből.
A Nemzeti Nyomozó Iroda megszűnésével összefüggő feladat átadás-átvételhez
kapcsolódóan 123 státusz és annak költségvetési fedezete (960,3 millió forint) került a
Rendőrségtől az NBSZ-hez átcsoportosításra.
A technikai fejlesztésre jóváhagyott 1.200,0 millió forint biztosítja az NBSZ által
üzemeltetett, az alapfeladathoz nélkülözhetetlen rendszerek fejlesztési kiadásait.
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
Millió forintban
9. cím
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
ORFK-NBSZ megáll. 123 státusz
átadása
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
1284/2013. (V. 27.) Korm. hat.
alapján a Puskás Tivadar
Közalapítvány megszüntetésével
(NFM-től) átvett feladatok forrása
Fejezeten belüli előirányzat
rendezés
Többlet:
Technikai fejlesztés
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

15 492,3

170,6

15 321,7

2 061

960,3

0,0

960,3

123

-2,1

0,0

-2,1

0

196,5

0,0

196,5

0

-1,6

0,0

-1,6

0

1 200,0
17 845,4

0,0
170,6

1 200,0
17 674,8

0
2 184

5. Katasztrófavédelmi ágazat
Az Kat. tv., annak végrehajtási rendelete, illetve a katasztrófák elleni védekezés egyes
szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet révén teljességgel megújult a korábbi
rendszer, létrejött az egységes integrált katasztrófavédelem, melynek során az új
jogszabályokban meghatározottakhoz illeszkedő szervezeti felépítés, feladat- és hatáskörmegosztás került kialakításra.
A törvény az Alaptörvénnyel összhangban tartalmazza és megújította a különleges jogrendre
vonatkozó szabályokat, illetve bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli
intézkedések részletes és a korábbinál hatékonyabb védekezést lehetővé tévő szabályozását. A
szabályozás révén lehetőség nyílik a még be nem következett, de előre látható vagy
valószínűsíthető természeti katasztrófákkal kapcsolatos felkészülési tevékenység kellő időben
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történő megkezdésére, mely a védekezés hatékonyságát nagyban növeli, és ezzel az
emberéletben és az anyagi javakban esett károk nagyságát jelentősen csökkenteni képes.
A már bekövetkezett katasztrófákkal kapcsolatban a védekezés vezetésének megújításával, a
világos felelősségi- és feladatkörök meghatározásával a védekezés hatékonysága szintén
nagyban növelhető, ezzel garantálható a Magyarország területén élő lakosság életének,
vagyonának biztonsága, valamint biztosítható az ország működőképességének folyamatos
fenntartása rendkívüli események bekövetkezése esetén is.
A törvény alapján a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre, a veszélyes anyagok közúti
és egyéb módon történő szállításának ellenőrzésére vonatkozó szabályozás egységesült, és a
korábbinál szélesebb körben biztosítja az ezekkel a tevékenységekkel kapcsolatos
katasztrófák megelőzhetőségét. Az Alaptörvénnyel összhangban megújuló, a különleges
jogrendre vonatkozó, illetve bekövetkezett katasztrófa esetén irányadó rendkívüli
intézkedéseket rögzítő szabályozás részletes és a korábbinál hatékonyabb védekezés alapjait
teremti meg.
A tűzvédelem állami kézbe történő helyezésével egységes rendvédelmi és megfelelő szintű
irányítással bíró rendszer került kialakításra, amely a meglévő kapacitások jobb hatásfokú
kihasználásával, az erő- és eszközállomány optimális tervezésével és rendszerben tartásával
hatékonyabb tűzvédelmet eredményezett, és az anyagi források ésszerű felhasználását teszi
lehetővé.
A BM OKF-en három pillérre – polgári védelem, tűzvédelem, iparbiztonság – épülő
szervezeti struktúra került kialakításra. Az új szervezeti felépítésben az Országos
Iparbiztonsági Főfelügyelőségen belül kiemelt területként jelentkezik a létfontosságú
rendszerek és objektumok (kritikus infrastruktúrák) védelmével kapcsolatos feladatok
ellátása, a potenciális kritikus infrastruktúra elemek beazonosítása, valamint a kijelölt elemek
hatósági felügyelet alatt tartása.
A címhez 2014. évben is 22 önállóan működő és gazdálkodó, illetve 1 önállóan működő
költségvetési szerv tartozik, a 2014-re engedélyezett létszám 11.026 fő.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek az alábbiak:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság,
BM OKF Gazdasági Ellátó Központ,
Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Pest Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság,
Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
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− Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
− Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
− Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek közül a BM Országos
Katasztrófavédelmi Főigazgatóság középirányító szervi feladatot lát el.
Önállóan működő költségvetési szerv a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ.
A BM OKF legfontosabb feladatai:
• meghatározza a polgári védelmi, a tűzvédelmi és műszaki mentési, a
katasztrófavédelmi feladatok végrehajtásának szakmai követelményeit, irányítja és
ellenőrzi az alárendelt szervezetek szakmai munkáját és tevékenységét;
• a belügyminiszter irányításával közreműködik a katasztrófák várható
következményeinek megelőzésére és elhárítására vonatkozó tervezésben;
• kidolgozza a katasztrófavédelemmel összefüggő tervezési, szervezési, felkészítési
szakmai elveket és követelményeket, végzi a lakosság mentésével kapcsolatos tervező,
szervező feladatokat, vezeti az alárendelt szervezeteknek a bekövetkezett események
következményeinek felszámolására irányuló tevékenységét, részt vesz a katasztrófák
megelőzésére és felszámolására irányuló nemzetközi együttműködésben;
• szükség esetén biztosítja a nemzetközi segítségnyújtásra kijelölt szervek rendelkezésre
állását, illetve a külföldi állam katasztrófa sújtotta területeire történő kijuttatását;
• ellátja a hatáskörébe tartozó hatósági, szakhatósági és szakértői feladatokat;
• ellátja a polgári védelmi szervezetek létrehozásával, felkészítésével és irányításával, a
lakosság ellátásával, kimenekítésével, kitelepítésével és az anyagi javak mentésével
összefüggő, valamint a nukleáris-balesetelhárítási tevékenységből hatáskörébe utalt
tervezési és szervezési feladatokat;
• biztosítja a védelmi igazgatás szerveihez szükséges szakértőket, részt vesz annak
tervezési feladataiban, továbbá a Kormányzati Koordinációs Bizottság és annak
munkaszervei tevékenységében;
• működteti a katasztrófavédelmi információs rendszert, szervezi és tervezi az óvóhely
védelmét;
• gondoskodik a kárterület felderítése, a mentés, az elsősegélynyújtás, a mentesítés és a
fertőtlenítés, illetőleg az ezzel összefüggő ideiglenes helyreállítás, továbbá a halálos
áldozatokkal kapcsolatos halaszthatatlan intézkedések megtételéről;
• közreműködik
a
települések
és
a
tűzoltóságok
működési
körzete
veszélyeztetettségének felmérésében;
• közreműködik a lakosság légi riasztásában, a kulturális javak védelmében, továbbá a
vizek kártételei elleni védekezés külön jogszabályban meghatározott feladatainak
ellátásában, a menekültek elhelyezésében és ellátásában;
• ellátja a létfenntartáshoz szükséges anyagi javak (különösen víz, élelmiszer,
takarmány, gyógyszerkészletek, állatállomány) védelmét;
• szervezi és végzi a tűzoltóság, a polgári védelem, a katasztrófavédelem technikai,
műszaki ellátásával, valamint elhelyezésével kapcsolatos feladatok megvalósítását.
A BM OKF részére 2014. évre meghatározott fő prioritású feladatok:
•
•

a katasztrófavédelem hatósági tevékenységének integrált végrehajtása;
a hatósági megelőző tevékenység keretén belül a pozitív prevenció
eszközrendszerének középpontba helyezése, ezzel is a társadalom tagjai, a gazdaság
szereplői felelősségének, szerepvállalásának hangsúlyozása;
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•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

a polgári védelem területén az új, valós kockázatok becslésén alapuló
katasztrófavédelmi osztályba sorolás révén az azonosított kockázatokra történő
felkészülés, a prevenciót szolgáló személyi és tárgyi eszközök valamennyi szinten
történő biztosítása, a polgári védelmi szervezetek kiképzése és felszerelése, valamint a
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet legmegfelelőbb kezelését szolgáló veszélyelhárítási tervezés elérése;
a nemzeti és nemzetközi minősítéssel rendelkező önkéntes mentőszervezetek és a
hivatásos katasztrófavédelmi szervek közötti hatékony együttműködés biztosítása;
a területrendezési- és fejlesztési eljárásban történő részvétellel a katasztrófakockázati
helyszíneken lévő létesítményekre és végzett tevékenységekre veszélyt jelentő
kockázatok csökkentése;
a kritikus infrastruktúra védelem területén érvénybe léptetett előírások betartatása, a
lakossági élet és vagyon biztonság fokozása, a kiemelkedő társadalmi jelentőségű
közszolgáltatások folytonosságának megteremtéséhez kapcsolódó közfeladatok
differenciált végrehajtása;
a
katasztrófavédelem
tűzoltásra
és
műszaki
mentésre
specializált
gépjárműállományának strukturális átalakítása az alkalmazás hatékonyságának
növelésével, a beavatkozó képesség folyamatos magas szinten tartása, valamint a
költséghatékony és egységes üzemeltetés feltételeinek megteremtése érdekében az
ország teljes területi lefedettségét biztosító környezettudatos és energiatakarékos
laktanya-beruházások, őrsprogram folytatása;
a megnövekedett feladatrendszer végrehajtásához szükséges technikai eszközpark
kialakításához szükséges a 2013. évben megkezdett beruházások és felújítások
folytatása, a katasztrófák és veszélyhelyzetek megelőzésének olyan mértékű
fejlesztése, mely a kockázatokat a minimális szintre redukálja;
az ország biztonságát és védelmét szolgáló, a katasztrófák megelőzését és a
katasztrófák elleni védekezést támogató országos, egységes informatikai és logisztikai
rendszer kiépítése, valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközök és készletek
feltöltése, tárolása;
az ország lakosságának védelmét szolgáló veszélyes ipari üzemek működését
folyamatosan monitorozó és a veszélyéket előrejelző, az ország teljes lefedettségét
biztosító rendszerek kiépítése, valamint a lakossági riasztó és tájékoztató rendszerek
fejlesztése;
veszélyes áruszállítás nyomon-követését és ellenőrzését országosan biztosító követő,
ellenőrző és jelző rendszer működtetése és fejlesztése;
a veszélyes áruk szállítása területén a BM OKF elkötelezte magát az Európai
Parlament és a Tanács 1104/2011/EU határozata szerinti Galileo program mellett,
melynek keretében globális navigációs műholdrendszer nyújtotta kormányzati
ellenőrzésű szolgáltatást kívánnak megvalósítani;
a lakosság tájékoztatása eszközrendszerének kiterjesztése, veszélyhelyzeti tudósítók
felkészítése;
a katasztrófavédelem területi és helyi szerveinél az ESR-112 projekt eredményeként az
ügyeleti rendszer új alapokra helyezése.
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Intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
Millió forintban
12. cím
BM Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges forrás
átcsoportosítása a BM Igazgatás
részére
1259/2013. (V.12.) Korm. határozat
alapján zárolás bázisba építése
Önkormányzati tűzoltóságok
normatív támogatása fejezeti
kezelésű előirányzat terhére
átcsoportosítás (feladatátvétel
miatt)
Fejezeti hatáskörű átcsoportosítás
Országgyűlési Őrség létrehozásával
összefüggő átcsoportosítás
(előirányzat-rendezés)
Többlet:
Kat. tv. előírásaiból eredő extenzív
feladatellátási kötelezettség,
hatósági megelőző és ellenőrző
tevékenység forrásszükséglete,
feladatellátáshoz szükséges
forrásigény
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

53 146,1

1 621,5

51 524,6

11 026

-7,1

0,0

-7,1

0

-1 363,4

0,0

- 1363,4

0

200,0

0,0

200,0

0

-160,0

0,0

-160,0

0

-5,9

0,0

-5,9

0

1 300,0

0,0

1 300,0

0

53 109,7

1 621,5

51 488,2

11 026

A Kat. tv. előírásaiból eredő extenzív feladat ellátási kötelezettség, hatósági megelőző és
ellenőrző tevékenység (katasztrófavédelem tűzoltó gépjárművek és feszítő-vágó berendezés
eseti javítása és felülvizsgálata, folyamatos készenlétben tartása, rendszeresített
mérőműszerek, életvédelmi- és egyéb védőfelszerelések, speciális védőeszközök kötelező
felülvizsgálata, hitelesítése, kalibrációja, valamint az elhasznált eszközök folyamatos
visszapótlása, monitoring rendszer fenntartása, üzemeltetése) ellátására, valamint a
jogszabályi kötelezettségen alapuló feladatvégzés fenntartására 1.300,0 millió forint
többletforrás áll rendelkezésre a 2014. évben.
6. Menekültügyi ágazat
A BÁH alapfeladatait a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és a
végrehajtására kiadott 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet; a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény és a
végrehajtására kiadott 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet; a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény és a végrehajtására
kiadott 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet; valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX.
törvény és a végrehajtására kiadott 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet alapján végzi.
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A Kormány által meghatározott prioritások alapján a BÁH 2014. évi főbb célkitűzései a
következők:
•
•

•

•

•
•

•

•

a migráció szabályozott mederben tartása a nemzeti érdekek fokozott előtérbe
helyezésével;
a schengeni együttműködés és vízumkiadás kapcsán a Külügyminisztériummal
együttműködve a bevándorlási összekötő tisztviselői hálózat kapacitásának
megerősítése, bővítése;
az Európai Unió bevándorlási és menekültügyi politikájával összhangban, az emberi
jogi normák tiszteletben tartásával következetes és határozott fellépés a beutazási és
tartózkodási szabályokat megsértő, valamint a menedékjoggal visszaélő külföldiekkel
szemben;
a jogsértő cselekmények – különösen a terrorizmus, valamint az embercsempészet és az
emberkereskedelem – megelőzése és visszaszorítása érdekében az együttműködési
kapcsolatok hatékonyabbá tétele mind a rendvédelmi szervekkel, mind az állami
ellenőrzés egyéb szerveivel;
a nemzetközi védelem megfelelő szintű biztosítása az arra rászorulók számára, valamint
a menekültellátás színvonalának emelése;
a hatósági feladatellátás során a közigazgatási szolgáltatások színvonalának további
emelése, az eljárások határidőben történő lefolytatásának biztosítása, az ügyfélbarát
ügyintézés erősítése;
a nemzetpolitikai célkitűzések végrehajtása érdekében az egyszerűsített honosítási és
visszahonosítási, valamint a kapcsolódó hazai anyakönyvezési eljárások gyors és
hatékony lefolytatása;
az együttműködési kapcsolatok elmélyítése a nemzetközi és hazai nem kormányzati
szervekkel.

Az idegenrendészeti feladatok hatékonyabb ellátása, az ország biztonsági érdekeinek
fokozottabb megóvása szükségessé teszi az együttműködési feladatok továbbfejlesztését, az
együttműködési tapasztalatok rendszeres értékelését, a BÁH aktívabb részvételét a komplex
mélységi ellenőrzési rendszer működtetésében, valamint az önállóan végrehajtott ellenőrzések
számának növelését. Kiemelt feladatként jelentkezik a Magyarországra irányuló migráció
szabályozott mederben tartása, a közrend, a közbiztonság, a nemzetbiztonság erősítése,
következetes fellépés az illegálisan beutazó és szabálytalanul Magyarországon tartózkodó
külföldiekkel szemben, ugyanakkor a legális migráció területén a gazdaság-politikai és az
oktatás-politikai kormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében biztosítani szükséges a
gyors, a hatékony és a kellően rugalmas engedélyügyi ügyintézést. A schengeni tagságból
eredő feladatellátás hatékonyabbá tétele érdekében az idegenrendészeti tevékenység kiemelt
területét képezi a vízumkiadással kapcsolatos hatósági tevékenység eredményesebb ellátása,
melynek érdekében bővíteni szükséges a bevándorlási összekötői tisztviselői hálózatot.
A menekültügyi hatósági feladatok ellátása terén fontos szakmapolitikai célkitűzés a 2014.
évben Magyarországra irányuló migrációs nyomás csökkentése, az új menekültügyi őrizeti
rendszer működtetése, a befogadó intézmények működtetésének racionalizálása, a
menekültügyi hatósági eljárások hatékony és magas szintű lefolytatása a nemzeti és
közbiztonsági érdekek megfelelő érvényesítésével. A különböző szintű védelemben részesített
külföldiek jobb társadalmi beilleszkedésének elősegítése érdekében a finanszírozási rendszer
átalakítása, az elismert menekültek/oltalmazottak munkaerő-piaci integrációját elősegítő
program elemeinek továbbfejlesztése, a kérelmezők és az elismert menekültek/oltalmazottak
részére az őket megillető ellátások és támogatások biztosítása.
Az állampolgársági szakterület számára 2014-ben továbbra is kiemelt feladat az
egyszerűsített honosítással, visszahonosítással, valamint az állampolgárság megállapításával
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összefüggő hatósági eljárások gyors, ügyfélbarát és törvényes határidőben történő
végrehajtása a kormányzati nemzetpolitikai célkitűzések és az egyszerűsítési programban
meghatározottaknak megfelelően.
2013-ban a Magyarországra irányuló migráció jelentősen megnövekedett (2012. évben 2.157
fő kérelmezett menedékjogot, 2013. évben ez a szám várhatóan megközelíti a 20.000-et), a
befogadó intézmények telítettsége miatt, új befogadó objektum megnyitására került sor,
valamint bevezetésre került a menekültügyi őrizet intézménye. A 2014. évre javasolt
előirányzat tartalmazza az őrizet bevezetésével összefüggő feladatok, valamint az új befogadó
intézmény működtetési kiadásainak fedezetét. A Hivatal eredeti költségvetésében a 2013.
évben a befogadó intézmények 700 fő átlagos ellátotti létszámig kerültek finanszírozásra, a
2014. évre biztosított előirányzat 1200 fő/nap ellátását teszi lehetővé.
Az állampolgársági, egyszerűsített honosítási, hazai anyakönyvezési feladat elvégzéséhez a
Kormány a 2013. évi költségvetési tervezés során biztosított 100 fő többletlétszámot; a 2014.
évi javasolt előirányzat a 100 fő további foglalkoztatását is lehetővé teszi.
A címhez tartozó költségvetési szervek struktúrája alábbiak szerint átalakításra kerül:
− Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (középirányító szerv),
− BÁH Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ (Békéscsaba),
− BÁH Befogadó Állomás (Bicske).
Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
Millió forintban
13. cím
Bevándorlási és
Állampolgársági Hivatal
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a BM
Igazgatás részére
Többlet:
Menekültellátás területén
jelentkező többletkiadások
(ellátotti létszámnövekedés,
szociális munkások felvétele,
eü. ellátás, tolmácsolás)
Menekültügyi őrizet
bevezetésével összefüggő
többletkiadások (50 fő szociális
munkás felvétele 2013. június
15-től)
Új objektum megnyitása
(Vámosszabadi) és a
menekültügyi őrizet
forrásigénye (fegyveres
biztonsági őrök)
Kettős állampolgársággal
kapcsolatos feladatok
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

6 454,4

104,4

6 350,0

963

-0,8

0,0

-0,8

0

424,6

0,0

424,6

0

177,6

0,0

177,6

50

897,8

0,0

897,8

0

407,8

0,0

407,8

20

8 361,4

104,4

8 257,0

1 033
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7. Vízügyi ágazat
A Vízügyi Igazgatóságok cím alá tartozó központi költségvetési szervek:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Országos Vízügyi Főigazgatóság,
Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,
Alsó-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság,
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság,
Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság,
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság,
Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság,
Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság, mint középirányító szerv végzi a vízügyi ágazat
intézményeinek szakmai irányítását, valamint a gazdálkodással kapcsolatos feladatainak
koordinálását.
A vízügyi igazgatóságok alaptevékenységként véleményezik a kiemelt térségekre vonatkozó,
a regionális, a megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciót és programot, a kiemelt
térségekre és a megyékre vonatkozó területrendezési tervet, közreműködnek a működési
területük vízgazdálkodását érintő koncepciók és tervek elkészítésében, gondoskodnak a
közcélú, állami és önkormányzati, továbbá saját célú vízi létesítmények fejlesztési, fenntartói,
üzemeltetési összhangjának megteremtéséről.
Közreműködnek a nemzetközi, különösen a határvízi egyezményekből adódó feladatok
ellátásában, a települési ivóvízminőség-javítással, valamint a települési szennyvizek
tisztításával és ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos nemzeti és regionális programok
elkészítésében, a vízügyi kutatási, oktatási, nevelési és ismeretterjesztési tevékenységben,
összegyűjtik és a szakterületi információs rendszerek rendelkezésére bocsátják az ágazati
adatokat, továbbá együttműködnek más ellenőrző és információs rendszerekkel.
A fentieken túl együttműködnek a helyi önkormányzatokkal, szakmailag felügyelik a
vízgazdálkodási társulatokat a vízgazdálkodási feladataik végrehajtásában, valamint ellátják a
vagyonkezelői feladatokat a vagyonkezelésükben lévő kincstári vagyontárgyak tekintetében.
Működtetik az állami tulajdonban lévő vízi létesítményeket, elvégzik a vagyonkezelésükben
lévő állami tulajdonú vizek szabályozását, mederfenntartását, partvédelmét, fejlesztését.
Irányítják és elvégzik a vízkárelhárítás műszaki, igazgatási feladatait, a védelmi létesítmények
fejlesztését.
A vízügyi igazgatóságok szervezik és végrehajtják az országos közfoglalkoztatási program
feladatait.
A fejlesztési feladatok tekintetében a vízügyi ágazat továbbra is jelentős szerepet játszik az
európai uniós források felhasználásában, amely egyben növeli az elkészült beruházások
fenntartásának finanszírozandó feladatait is.
A vízügyi igazgatóságok 2014-ben továbbra is szervezik és irányítják a fenntartási munkáikba
integrálható közfoglalkoztatási programok végrehajtását. 2013. november 1-jén indul a téli
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országos közfoglalkoztatási program, mely 2014 áprilisáig tart, majd megkezdődik a 2014.
évi országos közfoglalkoztatási program, valamint folytatódik a VITUKI adattár
digitalizálására létrehozott OVF közfoglalkoztatási mintaprogram. 2014-ben fejeződnek be a
Kadia Ó-Duna, Pazarnyi, Álomzug-Mezőtúri sík- és dombvidéki tározó mintaprogramok,
továbbá várhatóan 2014-ben megkezdődnek a Tószeg község árvízvédelmi fejlesztése, a
Pápai Tapolca-patak revitalizációja, a Balatongyörök 5/I. számú zagytér reaktivizálása és a
Tisza bal parti töltésének revitalizációja elnevezésű mintaprogramok II. ütemei, valamint a
Rimócz-Sipeki és a Kislődi sík- és dombvidéki tározó mintaprogramok második ütemei is.
Az intézményi előirányzatok levezetésének bemutatása
Millió forintban
17. cím Vízügyi
Igazgatóságok
2013. évi eredeti előirányzat

Kiadás

Bevétel

16 428,9

Támogatás

2 929,9

13 499,0

3 672
0

Változások jogcímenként:
Nemzeti Jogszabálytár
működtetéséhez szükséges
forrás átcsoportosítása a BM
Igazgatás részére
2014. évi javasolt előirányzat

Engedélyezett
létszám (fő)

-2,2

-

-2,2

0

16 426,7

2 929,9

13 496,8

3 672

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
12. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok
A fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése 19.144,2 millió forint kiadási, 7.393,2 millió
forint bevételi előirányzatot tartalmaz, a központi költségvetési támogatás 11.751,0 millió
forint.
12. cím 1. alcím Ágazati célfeladatok
Energia-racionalizálás
A 100,3 millió forint bevételi előirányzat (a korábban ezen a címen kifizetett támogatások
visszatérítése) továbbra is az energiaracionalizálási pályázati rendszer támogatására szolgál.
Az évente meghirdetett pályázaton a fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek
üzemeltetési költségeik mérséklését elősegítő fejlesztéseik finanszírozásához pályázhatnak.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
100,3
100,3
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Bevétel
100,3
100,3

Millió forintban
Támogatás
0,0
0,0

Kiemelt közbiztonsági feladatok
Az előirányzat célja – a Kormány programjában meghatározott célokkal összhangban – az
állampolgárok életének, testi épségének, vagyonának védelme, biztonságérzetének
megerősítése. Az előirányzaton rendelkezésre álló 2 000,0 millió forint a közbiztonság
megszilárdítása érdekében felmerülő kiadások fedezetéül szolgál.
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Többlet:
Többletforrás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel
0,0

2 000,0
2 000,0

0,0
0,0

Támogatás
0,0
2 000,0
2 000,0

Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok megvalósításához kapcsolódó
kiadások
A 2014. évi kiadásokat 410,0 millió forintos EU támogatás és 350,0 millió forintos
költségvetési támogatás finanszírozza. A törvényi sor előirányzatai az alábbi feladatok
végrehajtásához biztosítanak fedezetet:
a) a minisztérium, a minisztériummal partnerségi megállapodást kötött szervezet, vagy a
minisztérium irányítása alá tartozó költségvetési szerv, nemzetközi szervezet által
megvalósított és az Európai Unió által közvetlenül társfinanszírozott projektek esetében a
pályázathoz szükséges önrész biztosítása, amelyekről a támogatási döntés a költségvetés
tervezésekor még nem volt ismert;
b) az a) pontban felsorolt szervek részére az Európai Unió által az Új Széchenyi Terv operatív
programjai keretében támogatott projektek, a Svájci-Magyar Együttműködési Program, a
Norvég Finanszírozási Mechanizmus és egyéb uniós alapból támogatott projektek
lebonyolításához szükséges kiadások megelőlegezése, valamint az európai uniós forrás
terhére el nem számolható tételek finanszírozására;
c) a miniszter szakmai felelősségi körébe tartozó támogatási konstrukciók vagy projektek
előkészítéséhez szükséges kiadásokra;
d) az Európai Migrációs Hálózat uniós bevételi forrása és a kapcsolódó önrész, valamint az el
nem számolható tételek fedezetére;
e) Az ISEC program keretében benyújtott, Magyarország utas-adat információs egységének
(PNR központ) felállítását célzó pályázattal kapcsolatosan felmerülő önrészre és az ÁFA
finanszírozására, amely 2014-ben többletforrásként került biztosításra.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Többlet:
ISEC PNR projekt támogatásában megvalósuló utasnyilvántartási adatok kezelése 2014-2016 években
850 millió forint
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Kiadás
610,0

150,0

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
410,0
200,0

0,0

150,0

2014. évi javasolt előirányzat

760,0

410,0

350,0

Területrendezési feladatok
Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § r) pontja a belügyminiszter
felelősségi körébe utalja a területrendezési feladatok ellátását. A fenti kormányrendelet 39. §
(3) bekezdés a) pontja, illetve a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi
XXI. törvény 9/A. §-a szerint a miniszter előkészíti, illetve kidolgozza az ország, a Budapesti
Agglomeráció, a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervét, valamint a nemzetközi
kötelezettségből eredő, országhatáron átnyúló közös területrendezési tervet.
Az előirányzat 2014. évben az alábbi (többségében közigazgatási illetve közigazgatási feladat
ellátását segítő) célok finanszírozását biztosítja:
•
•
•
•
•

jogszabály-előkészítési feladatok;
a területrendezési tervek érvényesítésével kapcsolatos feladatellátás;
nemzetközi szervezetekkel, illetve a szomszédos országokkal
területrendezési nemzetközi feladatok ellátása;
a területrendezéssel kapcsolatos kutatási feladatok;
szakmai rendezvények, publikációk támogatása.

összefüggő

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
50,0
50,0

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
50,0
0,0
50,0

Az e-közmű üzemeltetése, fenntartása és fejlesztése
Az előirányzat az egységes elektronikus közműnyilvántartások (e-közmű) szabályozásáról
szóló 324/2013. (VIII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok megvalósítását
szolgálja.
Az E-közmű a vízközmű-szolgáltatás, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetés, a
gázszolgáltatás, a távhőszolgáltatás, a villamosenergia-ellátás és az elektronikus hírközlés
szakterületén vezetett szakági nyilvántartások elektronikus összekapcsolásával megvalósuló
lekérdezési rendszer.
A többletként biztosított 266,0 millió forint 2014-ben a központi e-közmű felület folyamatos
üzemeltetésének és fenntartásának költségeit, az adatszolgáltatók technikai és szakmai
támogatásának költségeit, valamint az interface kapcsolat egyszeri kifejlesztésének költségeit
finanszírozza.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Többlet:
E-közmű forrásigénye
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

Bevétel
0,0

Millió forintban
Támogatás
0,0

266,0
266,0

0,0
0,0

266,0
266,0

Kiadás

583

Építésügyi feladatok
Az Építésügyi feladatok előirányzat az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 50. §-a szerint az épített környezet
alakításának és védelmének pénzügyi eszközökkel történő támogatását szolgálja. A forrás az
éves feladatterv szerint egyedi döntés formájában kerül a szakmai felhasználókhoz. Az
előirányzat 2014. évben az alábbi (többségében közigazgatási, illetve közigazgatási feladat
ellátását segítő) célok finanszírozását biztosítja:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos
Építésügyi Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 08.) Korm. rendelet alapján a
Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok támogatása, ezen
belül:
– az Építésügyi Hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus
Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) működtetése, fenntartása, fejlesztése;
– Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) működtetésével összefüggő feladatok;
– az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) elektronikus alkalmazásával
kapcsolatos fenntartási, működési, fejlesztési feladatok ellátása;
(A 2014. évi költségvetés 100,0 millió forint többletforrást biztosít az ÉMO-val
és az OÉNY-al kapcsolatos feladatok ellátására.)
az építésfelügyeleti és építésügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos ellenőrzési és
szakértői feladatok támogatása;
az építésügyi hatósági kötelezések, az elrendelt bontások, végrehajtások forrásának
biztosítása;
az építésügyi szabványokkal összefüggő feladatok támogatása;
az építészeti-műszaki területi tervtanácsok és a településrendezési tervtanácsok
támogatása;
mérnök és építész szakmai kamarák közigazgatási és építésügyi, településrendezési
szakmai feladatainak támogatása;
szakmai szervezetek építésügyi, településrendezési és településfejlesztési,
minőségügyi tevékenységének, feladatainak és rendezvényeinek támogatása;
építésügyi és településrendezési szakmai kommunikáció és szakmai kiadványok,
szakmai díjak támogatása;
építésügyi, településrendezési jogalkotással összefüggő kutatási, szakértői feladatok
támogatása;
a településrendezési feladatok támogatása;
az építésügyért felelős miniszter feladatkörébe tartozó szakképesítésekkel összefüggő
szakmai tantárgyak, illetve tananyagegységek (modulok) tankönyveinek támogatása,
egységes oktatási anyagok készítésének, minősített oktatói névjegyzék kialakításának
támogatása;
a szabályozott építésügyi szakmák szakképesítési és szakképzettségi elismerési
feladatainak támogatása;
szakmagyakorlást segítő építésügyi, településrendezési és településfejlesztési
segédletek, kiadványok készítése, szakmai továbbképzések, programok szervezése,
támogatása;
az építmények, valamint az építési munkák és építési tevékenységek építési
előírásainak, valamint az építési termékek, anyagok, szerkezetek, berendezések és
módszerek minőségi követelményeinek kialakításával kapcsolatos kutató munka és
fejlesztés támogatása.
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Többlet:
Az Országos Építésügyi Nyilvántartás
(OÉNY) elektronikus alkalmazásaival
kapcsolatos fenntartási, működtetési
feladatok; az Építésügyi Monitoring
Rendszer működtetése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
495,0

Bevétel
0,0

Millió forintban
Támogatás
495,0

100,0
595,0

0,0
0,0

100,0
595,0

Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás működtetése
Az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi
Nyilvántartásról szóló 313/2012. (XI. 08.) Korm. rendeletet valamint a területfejlesztéssel és a
területrendezéssel összefüggésben megőrzendő dokumentumok gyűjtéséről, megőrzéséről,
nyilvántartásáról és hasznosításáról szóló 16/2010. (II. 5.) Korm. rendelet állapítja meg a
Dokumentációs Központ alapfeladatait. A fent hivatkozott jogszabályok alapján az
előirányzat a 2014. évben az alábbi, a Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi,
Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott alábbi
feladatok finanszírozását biztosítja:
•
•
•
•
•

Dokumentációs Központ gyűjteményeinek szolgáltatása;
Építésügyi Adatbanki feladatok;
tájékoztatási és szakmai kapcsolattartási feladatok;
épület fenntartási és épületüzemeltetési feladatok, költségek finanszírozása;
kapcsolódó beszerzések.

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
150,0
150,0

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
150,0
0,0
150,0

Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás
Az előirányzat felhasználható a központi költségvetési szervek és a védelmi feladatokat ellátó
vízitársulatok által víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás esetén végzett
védekezési, helyreállítási feladatokkal összefüggő többletkiadásokra, külön kormánydöntés
alapján preventív feladatok elvégzésére; az állam kártalanítási kötelezettsége költségeinek
biztosítására, a veszélyhelyzet felszámolásához szükséges eszközök beszerzésével, valamint a
károsodott eszközök visszapótlásával kapcsolatos kiadásokra, tevékenységekre; a
vízkárelhárítást ellátó állami vízügyi szerveknél és vízitársulatoknál történő
közfoglalkoztatási pályázatok saját erő költségeire. Az előirányzat előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető a Kormány engedélyével.
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
260,0
260,0

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
260,0
0,0
260,0

Vízügyi feladatok támogatása
Az előirányzat célja a forgalomképes állami tulajdonú vízügyi létesítményekkel kapcsolatos
állagmegóvási, fenntartási feladatok, szivattyútelepek üzemeltetési és karbantartási
költségeinek finanszírozása, rendkívüli időjárás miatt szükséges kármegelőzési, védekezési,
helyreállítási munkák elvégzése. Az előirányzat felhasználható a vízgazdálkodási társulatok
európai uniós pályázatainak önerő részének finanszírozására is. Az előirányzatból a
vízgazdálkodási társulatok, természetes és jogi személyek támogathatóak. A költségvetési
támogatás nyújtása pályázat vagy egyedi támogatás formájában történhet.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1 495,1
1 495,1

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
1 495,1
0,0
1 495,1

12. cím 2. alcím Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása
Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása
Az előirányzat fedezetet nyújt az 1956 előtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalomban
és szabadságharcban részt vevők és sérelmet szenvedettek támogatására, az ’56-os és ’56
előtti szervezetek támogatására, illetve a Szabadságharcosokért Közalapítvány Alapító
Okiratában megjelölt célokkal összefüggő tevékenység, projekt, program végrehajtására; az
’56-os eseményekkel foglalkozó kéziratok kiadásának, a helyi, kisközösségi szinten
megvalósuló köztéri alkotások (emlékművek, szobrok, emléktáblák) és az ’56-os emlékhelyek
felújításának, valamint a volt politikai elítéltek részére történő szociális segélyek
folyósítására, továbbá a Közalapítvány saját működési költségei, kiadásai finanszírozására.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
180,0
180,0

Bevétel
0,0
0,0

Millió forintban
Támogatás
180,0
180,0

Országos Polgárőr Szövetség
A törvényi sor a Magyarországon törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, a
szilárdabb közrend és közbiztonság érdekében társadalmi bűn- és baleset-megelőzési,
gyermek- és ifjúságvédelmi, továbbá környezetvédelmi céllal megalakult polgárőr
egyesületek és regionális szövetségek, valamint az Országos Polgárőr Szövetség működését,
feladatellátását segíti.
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A polgárőr egyesületek hatékonyan járulnak hozzá Magyarország állampolgárainak élet- és
vagyonvédelméhez, amely indokolja a 2013. évi 700,0 millió forintos támogatási keret
1.050,0 millió forintra történő emelését.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Többlet:
Többletforrás biztosítása
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
700,0

Bevétel
0,0

Millió forintban
Támogatás
700,0

350,0
1 050,0

0,0
0,0

350,0
1 050,0

Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása
Az önkéntes tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki
mentési feladatok ellátásában közreműködő, a lakosság részére tűzvédelemmel kapcsolatos
információs tevékenységet végző, s ezt alapszabályában is rögzítő szervezet.
Az előirányzat az önkéntes tűzoltó egyesületek részére pályázati rendszerben biztosítandó
támogatás forrásául szolgál, amely összeg az egyesületek működésének, az önkéntes tűzoltók
oktatásának, képzésének, a technikai ellátás javításának forrását biztosítja.
Az önkéntes tűzoltó egyesületek Magyarország és állampolgárainak élet- és vagyonbiztonságában betöltött szerepének elismerése (tűzmegelőzési, tűzoltási, műszaki mentési, a
rendkívüli időjáráshelyzetben, a tavaszi ár- és belvízi, továbbá a dunai árvízi védekezésekben
tanúsított magatartás), az általuk végzett tevékenységek megőrzése és erősítése, valamint az
önkéntesség kultúrájának hosszú távú ösztönzése indokolja a 2013. évi 120,0 millió forintos
támogatási keret 300,0 millió forintra történő emelését.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Többlet:
Többletforrás biztosítása
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
120,0

Bevétel
0,0

Millió forintban
Támogatás
120,0

180,0
300,0

0,0
0,0

180,0
300,0

Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása
Az előirányzat az alábbi szervezetek támogatásához biztosít forrást:
1. A Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány 29,0 millió forintos támogatásának célja a
rendvédelmi társadalmi szervezetekkel együttműködve a sport-, a művészet- és
rendvédelem terén az esélyegyenlőség jegyében szervezett programok,
rendezvények támogatása.
2. A Magyar Polgári Védelmi Szövetség 10,0 millió forintos támogatása a lakosság, az
ifjúság, a polgári védelmi szervezetek, valamint a polgármester-segítők folyamatos
felkészítésére, a polgári védelmi mozgalom dinamizálása projekt időarányos
végrehajtására, továbbá a szervezet éves munkatervében meghatározott

587

feladatokhoz, az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságának védelméhez való
hozzájárulás érdekében használható fel.
3. Az előirányzat a Magyar Tűzoltó Szövetség és megyei szervezetei működéséhez, az
éves munkatervében meghatározott feladataihoz, az általuk szervezett rendezvények
támogatásához és az egyéb feladataik végrehajtásához 22,5 millió forint
biztosításával járul hozzá.
4. Az Önkéntes Tűzoltóságok Országos Szövetsége és a Létesítményi Tűzoltóságok
Országos Szövetsége éves munkatervében meghatározott feladataihoz, az általuk
szervezett rendezvények támogatásához és az egyéb feladataik végrehajtásához a
BM együttesen 10,0 millió forint támogatás nyújtásával járul hozzá.
5. A Hét önkormányzati érdekszövetségnek (Települési Önkormányzat Országos
Szövetsége, Magyar Önkormányzatok Szövetsége, Megyei Önkormányzatok
Országos Szövetsége, Kisvárosi Önkormányzatok Országos Érdekszövetsége,
Magyar Faluszövetség, Községek, Kistelepülések és Kistérségek Országos
Önkormányzati Szövetsége, Megyei Jogú Városok Szövetsége) biztosítandó 9,0
millió forintos támogatással lehetőség nyílik más nemzetek kedvező tapasztalatainak
megismerésére, átvételére, a nemzetközi kapcsolatok elmélyítésére.
6. A dunai, tiszai és balatoni információs és segélyhívó rendszerek állami feladatként
jelentkező működtetését a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos
Egyesület végzi. Az előirányzatból nyújtandó 35,0 millió forintos támogatás célja
alapvetően a nevezett rendszerek működtetése, karbantartása és korszerűsítése,
további új rendszerek kialakítása, üzemeltetési költségeinek finanszírozása.
7. Az előirányzatból 24,0 millió forint szolgálja a Magyar Rendészeti Sportszövetség
és tagszervezetei, illetve a rendészeti sportegyesületek működésének támogatását,
ezen belül különösen a nemzetközi és hazai versenyek szervezésére, a
sporteseményeken történő részvétellel kapcsolatos kiadásokra, továbbá az európai és
nemzetközi rendőr sportszövetségben való tagság tagdíjfizetésére biztosít fedezetet.
8. Az előirányzatból 5,0 millió forint a Szertelen-kék Alapítvány drogprevenciós
feladatainak támogatását biztosítja.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
144,5
144,5

Bevétel
0,0
0,0

Millió forintban
Támogatás
144,5
144,5

12. cím 8. alcím Szolidaritási programok
Európai Menekültügyi Alap
A 2014. évi kiadási előirányzatot 330,3 millió forintos EU-támogatás és 141,4 millió forintos
költségvetési támogatás finanszírozza.
Magyarország 2004-től részesül az Európai Menekültügyi Alapból (továbbiakban: Alap)
támogatásban. Az Európai Unió 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra
azonban a „Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül biztosítja e
pénzügyi támogatást a tagállamok számára, melynek jogalapját az 573/2007/EK európai
parlamenti és tanácsi határozattal teremtette meg.
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Az Alap célja a menekültek, oltalmazottak, menedékesek és menedékkérők helyzetének
javítása, a migrációs áramlások hatékonyabb kezelésére irányuló célkitűzések elősegítése, a
befogadási feltételek fokozatos javítása, az elszállásolással kapcsolatos infrastruktúrák és
szolgáltatások fejlesztése, a menedékkérők menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférhetősége
biztosításának elősegítése, a menekültügyi eljárások hatékonyságának és minőségének
javítása érdekében tervezett lépések támogatása.
Az Alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az Alap
biztosította forrásokhoz a tagállamok az éves programok alapján projektek megvalósítása
révén juthatnak hozzá éves allokációnkénti bontásban. A támogatás odaítélése a különböző
szervezetek/intézmények számára a Belügyminisztérium által nyílt vagy egyszerűsített
pályáztatás keretében történik. Pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási
intézmények, nemzetközi és kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok. A pályáztatás
során csak azon projektek nyerhetnek támogatást, melyek az adott éves programban
meghatározott részletes célok megvalósulását szolgálják.
A projektek megvalósításához szükséges forrásokat az Alap (75%) és a Belügyminisztérium,
mint a Felelős Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem
térítendő támogatás formájában.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatás-változás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
489,3
-17,6
471,7

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
341,3
148,0
-11,0
330,3

-6,6
141,4

Integrációs Alap
A 2014. évi kiadási előirányzatot 452,7 millió forintos EU-támogatás és 207,2 millió forintos
költségvetési támogatás finanszírozza.
Az Európai Unió a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való
hozzájárulás érdekében 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra a
„Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül létrehozta a
435/2007/EK európai tanácsi határozattal az Európai Integrációs Alapot (továbbiakban:
Alap).
Az Alap célja a tagállamok abbéli erőfeszítéseinek támogatása, hogy lehetővé tegyék a
különböző gazdasági, társadalmi, kulturális, vallási, nyelvi és etnikai hátterű harmadik
országbeli állampolgárok számára a tartózkodási feltételek teljesítését, ezáltal megkönnyítve
az európai társadalmakba történő beilleszkedésüket. Az Alap elsősorban az újonnan érkezett
harmadik országbeli állampolgárokra koncentrál, ennek előmozdítása céljából hozzájárul a
harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó nemzeti beilleszkedési stratégiák
kidolgozásához és végrehajtásához.
Az Alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az Alap
biztosította forrásokhoz a tagállamok az éves programok alapján projektek megvalósítása
révén juthatnak hozzá éves allokációnkénti bontásban. A támogatás odaítélése a különböző
szervezetek/intézmények számára a Belügyminisztérium által nyílt pályáztatás keretében
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történik. Pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási intézmények, nemzetközi és
kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok. A pályáztatás során csak azon projektek
nyerhetnek támogatást, melyek az adott éves programban meghatározott részletes célok
megvalósulását szolgálják.
A projektek megvalósításához szükséges forrásokat az Alap (75%) és a Belügyminisztérium,
mint a Felelős Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem
térítendő támogatás formájában.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatás-változás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
769,6
-109,7
659,9

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
539,1
230,5
-86,4
452,7

-23,3
207,2

Visszatérési Alap
A 2014. évi kiadási előirányzatot 566,1 millió forintos EU-támogatás és 235,4 millió forintos
költségvetési támogatás finanszírozza.
Az Európai Unió a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való
hozzájárulás érdekében 2008. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra a
„Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül létrehozta az
575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal az Európai Visszatérési Alapot
(továbbiakban: Alap).
Az Alap célja, hogy támogassa a tagállamok által a visszatérés igazgatásának javítására tett
erőfeszítéseket, annak minden dimenziójában, az integrált igazgatás elvének alkalmazásával
és a közösségi céloknak megfelelő nemzeti intézkedések előírásával, figyelembe véve az e
területet érintő közösségi jogszabályokat, és teljes összhangban az alapvető jogokkal.
Az Alap, a 2007/575/EK határozat 3. cikkével összhangban, a következő konkrét célok
eléréséhez járul hozzá:
• a visszatérés integrált igazgatásának bevezetése és tagállami szervezésének,
végrehajtásának javítása,
• a tagállamok közötti együttműködés fokozása a visszatérés integrált igazgatása és annak
végrehajtása keretében,
• a visszatérésre vonatkozó közös szabályok eredményes és egységes alkalmazásának
elősegítése az e területre vonatkozó szakpolitika fejlődésének megfelelően.
Az Alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik, melyekben rögzítésre
kerülnek a tagállam főbb célkitűzései, az elérendő hosszú és rövid távú céljai. Az Alap
biztosította forrásokhoz a tagállamok az éves programok alapján projektek megvalósítása
révén juthatnak hozzá éves allokációnkénti bontásban. A támogatás odaítélése a különböző
szervezetek/intézmények számára a Belügyminisztérium által nyílt pályáztatás keretében
történik. Pályázók köre: non-profit szervezetek, közigazgatási intézmények, nemzetközi és
kormányközi szervezetek, gazdasági társaságok. A pályáztatás során csak azon projektek
nyerhetnek támogatást, melyek az adott éves programban meghatározott részletes célok
megvalósulását szolgálják.
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A projektek megvalósításához szükséges forrásokat az Alap (75%) és a Belügyminisztérium,
mint a Felelős Hatóság (25%) költségvetése társfinanszírozásban biztosítja, vissza nem
térítendő támogatás formájában.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatás-változás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
487,5
314,0
801,5

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
342,5
145,0
223,6
566,1

90,4
235,4

Külső Határok Alap
A 2014. évi kiadási előirányzatot 4.090,8 millió forintos EU-támogatás és 1.717,9 millió
forintos költségvetési támogatás finanszírozza.
Az Európai Unió a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség
megerősítéséhez és a tagállamok közötti szolidaritás elvének alkalmazásához való
hozzájárulás érdekében 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra a
„Szolidaritás és migrációs áramlások igazgatása” keretprogramon belül létrehozta az
574/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal a Külső Határok Alapot
(továbbiakban: Alap).
Az Alap pénzügyi támogatással szolidaritást fejez ki azokkal a tagállamokkal, amelyek külső
határaikon a schengeni rendelkezéseket alkalmazzák. Az Alap hosszú távú pénzügyi
támogatást jelent, amelyből a tagállamok évente a külső határaik hosszának, valamint a külső
határokon, repülőtereken, konzuli hivatalokban jelentkező munkateher arányában részesülnek.
Az Alap célja a külső határokon az ellenőrzés hatékonyságának javítása. Felhasználható a
külső határok egységes határőrizeti rendszerének (határforgalom-ellenőrzés, valamint
zöldhatár-őrizet) kialakítására, a határforgalmi ellenőrzés hatékony menedzsmentjének
kialakítására, a releváns EU-jogszabályok egységes alkalmazására, valamint a
vízumügyintézés hatékonyságának fejlesztésére irányuló tevékenységek finanszírozására.
Az Alap felhasználása többéves és éves programok alapján történik. A többéves programban
az Alapon túlmutató, schengeni tagságból eredő feladatok komplex kezelését lehetővé tevő
célkitűzések kerültek meghatározásra a Bizottság 2007/599/EK határozatában megjelölt
prioritások figyelembevételével, amely lehetővé teszi, hogy az Alap Nemzeti Programjáról
szóló az 1102/2007. (XII. 23.) Korm. határozat 1. számú mellékletében elfogadott
célkitűzések támogatást nyerhessenek. Ezen többéves program alapján készülnek el az éves
programok, amelyek az egyes években megvalósítandó részletes projektterveket mutatják be.
Az Alap felosztása kétfordulós zárt vagy egyszerűsített pályáztatás keretében történik azon
központi és egyéb költségvetési szervek és intézmények között, amelyek olyan törvény és
egyéb jogszabály által meghatározott funkciót töltenek be, amely alapján az Európai
Parlament és a Tanács 2007/574/EK határozatában meghatározott feladatokat kizárólagosan
hajtják végre.
A Külső Határok Alap olyan vissza nem térítendő támogatást biztosít, amelyből az EU által
meghatározott stratégiai iránymutatásoknak megfelelő projektek 75%-a finanszírozható.
Magyarországnak a projekt összköltségének 25%-át önrészként kell biztosítania.
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatás-változás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
3 998,4
1 810,3
5 808,7

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
2 811,3
1 187,1
1 279,5
4 090,8

530,8
1 717,9

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek
A 2014. évi kiadási előirányzatot 241,4 millió forintos EU-támogatás és 15,0 millió forintos
költségvetési támogatás finanszírozza.
A Szolidaritási Alapokra vonatkozó közösségi jogszabályok értelmében az Alapokból
tagállami kezdeményezésre az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret
terhére finanszírozhatók az előkészítési, igazgatási, felügyeleti, értékelési, tájékoztatási és
ellenőrzési intézkedések, valamint az Alap végrehajtására vonatkozó igazgatási kapacitást
erősítő tevékenységek.
A technikai költségkeret feladatarányosan megosztásra kerül az intézményrendszer hatóságai
(Felelős Hatóság, Hitelesítő Hatóság, Ellenőrzési Hatóság) között az egyes hatóságok igényei
szerint a Felelős Személy jóváhagyása alapján.
A négy Alap technikai költségkerete összevontan kezelendő, azonban egyértelműen és
dokumentált módon elkülönítésre kerül, hogy az egyes kifizetések milyen összegben, mely
Alap terhére kerülnek elszámolásra.
A tervezett uniós támogatás mind a négy, a Szolidaritási programokon belül található Alap
2013. évi allokációjának technikai költségkeretét lefedi, továbbá bevételi oldalon számolt az
előző allokációk éven átnyúló kötelezettségvállalásának teljesítéséhez várhatóan szükséges
előirányzat-igénnyel is.
A technikai költségkeret fedezete 100%-ban uniós forrás, azonban egyes költségek, melyek
szintén a fenti tevékenységek támogatását szolgálják (pl.: bankköltség), a vonatkozó
bizottsági szabályozások szerint nem finanszírozhatók uniós forrás terhére, így az uniós forrás
mellé szükséges kisebb összegű hazai forrás tervezése is.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatás-változás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
354,2
-97,8
256,4

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
279,6
74,6
-38,2
241,4

-59,6
15,0

Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék
A tervezési elveknek megfelelően külön törvényi soron került tervezésre a „Szolidaritás és
migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében megvalósuló négy Alaphoz
kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek és az árfolyam-ingadozásból adódó veszteségek
fedezetének várható összege.
Visszafizetési kötelezettsége a Belügyminisztériumnak az éves allokációk megvalósításáról
szóló zárójelentés alapján keletkezhet, amennyiben az Európai Uniótól beérkezett előleg
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összege a jelentés alapján nem kerül teljes mértékben felhasználásra, és az esetleges árfolyamingadozások miatt a devizaszámlán rendelkezésre álló uniós forrás a visszafizetésre nem nyújt
kellő fedezetet. Ezen árfolyamveszteség felmerülésének oka, hogy a támogatási összegek
devizaszámláról történő leemelése MNB konverziós árfolyamán történik, míg az Európai
Bizottság felé történő lejelentéskor az Európai Központi Bank hivatalos havi elszámoló
árfolyamát kell alkalmazni, az így keletkezett árfolyamveszteség pedig a tagállam
költségvetését terheli. Abban az esetben azonban, ha a fent leírtak alapján árfolyamnyereség
keletkezik, azt a tagállam bevételként saját hatáskörben felhasználhatja.
Visszafizetési kötelezettség keletkezhet továbbá a Bizottság által helyszíni ellenőrzések során
felfedett hiányosságok vagy elszámolt költségek el nem ismerhetőnek nyilvánítása
következtében is.
Az Európai Bizottság által előírt visszafizetési kötelezettség időbeliségét, az elszámolás és a
visszafizetés menetét, a kivethető késedelmi kamatok felszámításának szabályait az Alapok
létrehozásáról és végrehajtásáról szóló tanácsi határozatok szabályozzák.
A támogatás összege tapasztalati alapon került tervezésre. Várhatóan a 2011. évi allokációk
kapcsán merülhet fel visszafizetési kötelezettség a 2014. évben a törvényi sor keretében.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi eredeti előirányzat
45,0
0,0
45,0
Változások jogcímenként:
Európai uniós támogatás-változás
7,6
0,0
7,6
2014. évi javasolt előirányzat
52,6
0,0
52,6
Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása
Az előirányzat célja a hivatásos tűzoltósággal kötött együttműködés alapján tűzoltási és
műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot ellátó
önkormányzati tűzoltóságok folyamatos készenléti szolgálatának biztosítása. Az előirányzat
felhasználásáról a mindenkori költségvetési törvény rendelkezik. 2014. évben valamennyi
önkormányzati tűzoltóság egységesen 25,0 millió forint alaptámogatásban részesül. A
fennmaradó előirányzat a vonulási terület veszélyeztetettsége mértékét kifejező,
jogszabályban (BM rendelet) rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok arányában
kerül felosztásra az önkormányzati tűzoltóságok között. A fejezeti kezelésű előirányzaton a
tárgyévet megelőző év normatív támogatás elszámolásából bevételként visszatérülő összeg a
katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter egyedi döntése alapján az önkormányzati
tűzoltóságok működési kiadásainak finanszírozására használható fel. A támogatás folyósítása
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kezdeményezése alapján időarányosan
történik.
A működésüket megszüntető hét önkormányzati tűzoltóság korábbi támogatási keretösszege
részben a 2014. évben továbbra is működő önkormányzati tűzoltó parancsnokságok között
kerül felosztásra, részben pedig – tekintettel a feladatellátás szervezeti változására –
átcsoportosításra kerül a BM OKF részére, a feladatot ténylegesen végrehajtó
katasztrófavédelmi szervek, katasztrófavédelmi őrsök feladatellátása feltételeinek
biztosítására (200,0 millió forint).
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A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés

Kiadás

2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Önkormányzati tűzoltó parancsnokságok
előirányzatából – feladatellátás szervezeti
változásából fakadóan – átcsoportosítás a BM
OKF részére
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Millió forintban
Támogatás

2 000,0

0,0

2 000,0

-200,0

0,0

-200,0

1 800,0

0,0

1 800,0

Duna Művész Együttesek támogatása
A Duna Művész Együttesek 250,0 millió forintos támogatási előirányzata fedezetet nyújt a
Duna Palota Kulturális Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. által működtetett Duna
Művészegyüttes és Duna Szimfonikus Zenekar művészeti tevékenységével kapcsolatos
kiadások finanszírozásának támogatására. A támogatott a támogatást az alapító okiratában
meghatározott közhasznú feladatok végrehajtása érdekében felmerült anyagjellegű, személyi
jellegű ráfordítások, valamint az egyéb, pénzügyi ráfordítások finanszírozására használhatja
fel.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
250,0
250,0

Bevétel
0,0
0,0

Millió forintban
Támogatás
250,0
250,0

Örökségvédelmi feladatok
Az előirányzat célja a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvényben
(Kötv.), a régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról szóló
393/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletben, valamint a régészeti lelőhely és a műemléki érték
védetté nyilvánításáról, nyilvántartásáról és a régészeti feltárás részletes szabályairól szóló
80/2012. (XII. 28.) BM rendeletben meghatározott feladatok megvalósítása.
A hivatkozott jogszabályok alapján az előirányzat a 2014. évben az alábbi – a Lechner Lajos
Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság által ellátott – feladatok finanszírozását biztosítja:
•

•
•
•
•

régészeti lelőhelyek, a műemlékek és a műemléki területek védetté nyilvánításának
elő-készítésével kapcsolatos, a Kötv. 14. és 29. §-ban meghatározott feladatok
ellátása;
a Kötv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartásokkal kapcsolatos
feladatok ellátása;
az építéstörténeti kutatási dokumentációk véleményezése;
a Kötv.-ben meghatározott tudományos feladatok ellátása;
Jogszabályban meghatározott esetekben szakvélemények készítésével kapcsolatos
feladatok ellátása;
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•

a
Belügyminisztérium
együttműködés.

Örökségvédelmi

Főosztályával

történő

szakértői

A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Beépülő előirányzat átcsoportosítás és
szintre hozás (a X. KIM fejezettől)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

Bevétel
0,0

Millió forintban
Támogatás
0,0

240,9
240,9

0,0
0,0

240,9
240,9

Kiadás

Magyar Rendvédelmi Kar
A Magyar Rendvédelmi Kar a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai és
közalkalmazottai szakmai és érdekképviseleti feladatokat ellátó, köztestületként működő
országos szervezete.
Az előirányzat fedezetet nyújt a kar működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosításához.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Többlet:
Többletforrás
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

Bevétel
0,0

Millió forintban
Támogatás
0,0

50,0
50,0

0,0
0,0

50,0
50,0

Kiadás

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia feladatrendszerének támogatása
Az előirányzat felhasználásának célja a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégiában rögzített
feladatrendszer magvalósítási folyamatának beindítása és támogatása, valamint a Nemzeti
Bűnmegelőzési Tanács személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása.
A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia faladatait tekintve az előirányzat bűnmegelőzési,
büntetőpolitikai hatékonyságvizsgálatok készíttetésével, a bűnmegelőzési hazai és nemzetközi
gyakorlatainak megismerésével és terjesztésével (hazai és nemzetközi rendezvények,
képzések, továbbképzések szervezése belföldön és külföldön, publikációk, kiadványok
elkészíttetése, honlap üzemeltetése), lakossági felmérések, lakossági fórumok, pályázatok,
kutatások, tanulmányok megrendelésével, pilotprojektek megvalósíttatásával, már bevált
bűnmegelőzési gyakorlatok utánkövetésével, továbbfejlesztésével kapcsolatos kiadásokra
kerül felhasználásra. A felhasználást a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács bonyolítja le.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
Többletforrás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
200,0
200,0
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Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0

200,0
200,0

20. cím 20. alcím Belügyi Alapok
Belső Biztonsági Alap
A 2014. évi kiadási előirányzatot 615,7 millió forint EU-támogatás finanszírozza,
költségvetési támogatás nem került tervezésre.
Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és
Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapít meg Belső Biztonsági
Alap (a továbbiakban: BBA) elnevezéssel. A BBA új, komplex, átfogó instrumentum, amely
lefedi a külső határok őrizetét és ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a
bűncselekmények és a terrorizmus megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot
szolgáló, illetve a szolidaritás elve alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.
A teljes jogú schengeni csatlakozást követően hosszú távon számolhatunk potenciális
veszélyforrásokkal, kiemelten az illegális migrációval, a nemzetközi szervezett bűnözéssel, a
mobil bűnözői csoportok megjelenésével, a terrorjellegű fenyegetettséggel és a közrend,
közbiztonság egyéb veszélyeztetésével.
Mindezek szükségessé teszik egy komplex határbiztonsági rendszer működtetését, ezen belül
egy hatékony bűnüldözési, határbiztonsági, idegenrendészeti, nemzetbiztonsági és az ezt
támogató szervek hatékony szerepvállalását, továbbá a terrorizmus, erőszakos extrémizmus,
radikalizáció elleni küzdelem erősítését.
A BBA-ból Magyarországnak előzetes becslések szerint 7 év alatt összesen kb. 65,2 millió
euró lehívására lesz lehetősége a nemzeti programban meghatározott cselekvésekre. Az uniós
támogatás 75%, amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.
A Belügyi Alapokat szabályozó európai uniós jogszabályok jelenleg kialakítás alatt állnak,
amelynek következtében a pontos jogszabályi hivatkozás, valamint a Magyarországra jutó
allokáció végleges keretösszege tervezés alatt áll.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
EU által nyújtott támogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
615,7
615,7

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
615,7
615,7

0,0
0,0

Menekültügyi és Migrációs Alap
A 2014. évi kiadási előirányzatot 514,7 millió forintos EU-támogatás finanszírozza,
költségvetési támogatás nem került betervezésre.
Az Európai Unió 2014-2020. közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretében az eddigi
széttagolt finanszírozási lehetőségek (Európai Menekültügyi Alap, Visszatérési Alap és
Európai Integrációs Alap) rendszerét egységesítő új eszköz, a Menekültügyi és Migrációs
Alap jön létre. Az új Alap megteremti a lehetőségét a migrációhoz kapcsolódó kérdések
átfogó kezelésének (megszüntetve például a külföldiek társadalmi beilleszkedését szolgáló
intézkedések mechanikus elhatárolását a nemzetközi védelmet élvezők, illetve a többi
harmadik országbeli állampolgár között).
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A Menekültügyi és Migrációs Alap keretében előzetes kalkulációk alapján 7 év alatt bruttó
9,6 milliárd forint (7,2 milliárd forint EU-s forrás és 2,4 milliárd forint hazai
társfinanszírozás) értékű fejlesztés megvalósítására kerülhet sor. Az uniós támogatás 75%,
amelyet 25%-os nemzeti társfinanszírozással kell kiegészíteni.
A Belügyi Alapokat szabályozó európai uniós jogszabályok jelenleg kialakítás alatt állnak,
amelynek következtében a pontos jogszabályi hivatkozás, valamint a Magyarországra jutó
allokáció végleges keretösszege tervezés alatt áll.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
EU által nyújtott támogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
514,7
514,7

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
514,7
514,7

0,0
0,0

Belügyi Alapok technikai költségkerete
A 2014. évi kiadási előirányzatot 71,2 millió forint EU-támogatás finanszírozza, költségvetési
támogatás nem került tervezésre.
Az éves allokáció összegéből előirányzott technikai költségkeret terhére finanszírozhatók az
előkészítési, igazgatási, adminisztratív és technikai segítségnyújtási, felügyeleti, értékelési,
tájékoztatási, ellenőrzési intézkedések. A technikai költségkeret fedezete 100%-ban uniós
forrás.
A technikai költségkeret – várhatóan a Szolidaritási Alapokhoz hasonlóan – feladatarányosan
megosztásra kerül az intézményrendszer hatóságai, valamint a kedvezményezettek között az
érintettek igényei szerint.
A Belügyi Alapokat szabályozó európai uniós jogszabályok jelenleg kialakítás alatt állnak,
amelynek következtében a pontos jogszabályi hivatkozás, valamint a Magyarországra jutó
allokáció végleges keretösszege tervezés alatt áll.
A fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi eredeti előirányzat
Változások jogcímenként:
EU által nyújtott támogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
71,2
71,2

597

Millió forintban
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
71,2
71,2

0,0
0,0

III. 3. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más
fejlesztések későbbi évekre vonatkozó hatásairól
A BM OKF költségvetési címnél az alábbi több évet érintő beruházások és fejlesztések
vannak folyamatban:
Millió forintban
2015. évtől
2013. évi 2014. évi
fennTárgya
Összege Lejárata
várható tervezett
maradó
kifizetés kifizetés
összeg
MOLARI rendszer kialakítása,
2 714,3 2014.12.31
1 267,0
558,1
0,0
projektmenedzsment, képzés
Szarvas Tűzoltó laktanya
beruházás és a közbeszerzési
436,4 2014.05.31
0,0
436,4
0,0
eljárás lebonyolításához
kapcsolódó díja
Összesen:
3 150,7
1 267,0
994,5
0,0
A MoLaRi rendszer kialakításának célja az alsó és felső küszöbértékű veszélyes üzemek
körzetében országos kiterjedésű, magas rendelkezésre állású, redundánsan működő
adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó
(MoLaRi) rendszer teljes körű létrehozása.
A szarvasi tűzoltó laktanya beruházásához és a közbeszerzési eljárás lebonyolításához
kapcsolódóan 2014. évben a tervezett kifizetés összege 436,4 millió forint. A beruházásra
vonatkozó támogatási szerződés Szarvas Város Önkormányzatával 2011 decemberében került
aláírásra. A beruházás befejezésére a beruházás nagyságára való tekintettel az ingatlan
vagyonkezelésbe vétele kapcsán felmerülő kérdés rendezése érdekében az MNV Zrt.-vel
történő egyeztetést követően kerülhet sor, mely várhatóan 2014. évre húzódik át.

III. 4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
1. Rend- és közbiztonsági ágazat
A Külső Határok Alap célkitűzései összhangban vannak a Nemzeti együttműködés programja
közbiztonság helyreállítása, az állampolgárok biztonságának megteremtése kapcsán
megfogalmazott célkitűzéssel, valamint a Magyar Köztársaságnak a szabadság, biztonság és a
jog érvényesülése térségében való együttműködésére vonatkozó 2009-2014 közötti
kormányzati stratégiájáról szóló 1057/2009. (IV. 24.) Korm. határozat IV. fejezet 2. cím II.
Belbiztonsági együttműködés alcím g) pontjában megfogalmazottakkal, amely szerint a külső
határok biztonsága szempontjából előtérbe kell helyezni azt a szemléletet, hogy Magyarország
az Unió, illetve a schengeni térség külső határai tekintélyes hányadának biztonságáért felel.
Ezzel saját belső biztonságát is garantálja, ezért az integrált határőrizeti szemléletre épülő,
hatékony határellenőrzés magas színvonalának fenntartása alapvető érdek.
A Külső Határok Alap hozzájárul az integrált határrendészet belső és részben a külső,
nemzetközi szintjének megerősítéséhez, a szervezeti keretek továbbfejlesztéséhez. Ezáltal a
határrendészeti szervek hatékonyabban meg tudják akadályozni az illegális migránsok és a
kockázatot jelentő személyek és tárgyak bejutását Magyarország külső határain. A Rendőrség
preventív intézkedéseivel, a felfedési képesség fenntartásával sikerült biztosítani, hogy az
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Európai Unió magyarországi külső határai kellő visszatartó erőt jelentsenek a jogsértő
személyek és csoportok számára.
A fő prioritások megvalósítása során azt a határigazgatási koncepciót is szem előtt kell tartani,
hogy a határellenőrzés nem csupán azoknak a schengeni tagállamoknak az érdeke, amelyek
külső határainál arra sor kerül, hanem valamennyi olyan tagállamé, amely belső határain
megszüntette, vagy meg fogja szüntetni a határellenőrzést. Ennek érdekében a hatékony
határellenőrzést folyamatosan fenn kell tartani, és az ellenőrzésnek ki kell terjednie minden
illegális cselekményre, azokra is, amelyek a helyi biztonságot nem érintik.
A külső határokon létrehozandó európai határőrizeti rendszer fejlesztése érdekében több, a
határrendészeti szakterületen belül is speciális részterületen kezdődtek meg egymástól eltérő
jellegű beruházások, amelyek elősegítik az eredményes határrendészeti tevékenységet a
Rendőrség reagáló és felderítő képességének javításával.
A Külső Határok Alap támogatása megteremtette annak feltételeit, hogy Magyarország SIS II
rendszerének minden eleme (részeleme, hazai részrendszere) teljes funkcionalitással álljon
rendelkezésre az éles indulás időpontjára, mely 2013. április 9-én megtörtént.
A számítástechnikai rendszerek fejlesztésével erősödik a rendészet szolgáltató képessége,
hangsúlyosabbá válik a prevenciós jelleg, az azonnali reagálás könnyebbé válik, végső soron
egy magasabb minőségű biztonsági szint kerül kialakításra, fokozva a jogérvényesítést.
A vízumfejlesztéseknek köszönhető gyors, precíz, a schengeni követelményeknek megfelelő
vízumeljárásra, zökkenőmentes ügyintézésre, valamint a kérelmek gyors központi
ellenőrzésére és a kérelmezővel kapcsolatos előzménykeresésre van lehetőség. Az új
vízumrendszer használatával megalapozottabb és gyorsabb lesz a hatósági döntéshozatali
eljárás, növekszik a hamis, vagy hamisított okiratok felfedési aránya, ami növeli a
vízumkiadás biztonságát, segíti a migrációs kockázati tényezőt jelentők kiszűrését, hozzájárul
az illegális migráció visszaszorításához.
A Külső Határok Alap segítségével Magyarország felkészült a biometrikus személyazonosítás
ujjnyomat és útiokmány összevetésén alapuló működtetésére, a nemzeti ujjlenyomatadatbázisokhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés segítségével az ujjlenyomatok adatai
cseréjének gyorsítására és javítására.
A Külső Határok Alap terhére megvalósuló képzések nyomán a hivatalnokok megfelelnek
annak az elvárásnak, hogy megfelelő szakmai háttérrel rendelkezzenek. Egyértelmű képzési
koncepció során kerül tudásuk fejlesztésre, melynek részei a gyakorlati képességek, a
jogszabályok ismerete, az idegen nyelvek elsajátítása egyaránt.
Az Európai Bizottság által javasolt 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret Biztonság és
Állampolgárság című fejezetében új, különálló előirányzatot állapít meg Belső Biztonsági
Alap elnevezéssel, amely új, komplex, átfogó instrumentum, lefedi a külső határok őrizetét és
ehhez kapcsolódóan az uniós vízumpolitikát, a bűncselekmények és a terrorizmus
megelőzését, illetve a velük szemben folytatott harcot szolgáló, illetve a szolidaritás elve
alapján újraelosztásra kerülő uniós források körét.
2. Menekültügyi ágazat
Az Európai Menekültügyi Alap, az Integrációs Alap, valamint a Visszatérési Alap
célkitűzései összhangban vannak a Nemzeti együttműködés programja közbiztonság
helyreállítása, az állampolgárok biztonságának megteremtése kapcsán megfogalmazott
célkitűzéssel, valamint a Magyar Köztársaságnak a szabadság, biztonság és a jog
érvényesülése térségében való együttműködésére vonatkozó 2009-2014. közötti kormányzati
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stratégiájáról szóló 1057/2009. (IV. 24.) Korm. határozat IV. fejezet 2. cím III. Legális,
illegális migráció és menekültügy alcím h) pontjában megfogalmazottakkal, amely szerint a
migráció globális megközelítése keretében aktív szerepet kell vállalnia az illegális migráció
elleni hatékony küzdelemben és a migráció területén a valós hazai munkaerő-piaci igények
figyelembevételével kell a legális migrációt előmozdítani.
Az Európai Menekültügyi Alapnak az 573/2007/EK határozat 3. cikk (1) bekezdésében
meghatározott minden egyes célkitűzése esetében az iránymutatások különösen érvényre
juttatják a Közösség prioritásait annak érdekében, hogy a Közös Európai Menekültügyi
Rendszer (a továbbiakban: KEMR) végrehajtását előmozdítsák. A KEMR alapvető
célkitűzése az, hogy igazságos feltételeket teremtsen egy olyan rendszer révén, amely a
valóban védelemre szorulóknak valamennyi tagállamban egyforma feltételek mellett nyújt
magas szintű védelmet, de egyúttal tisztességesen és hatékonyan tud foglalkozni azokkal is,
akikről bebizonyosodik, hogy nem szorulnak védelemre. Ebben az összefüggésben az Európai
Menekültügyi Alap a tagállamok számára biztosítja az uniós menekültügyi politika
végrehajtására tett erőfeszítéseiket támogató eszközt. Az Európai Menekültügyi Alapból
származó támogatások kiegészíthetik, ösztönözhetik, és katalizálhatják az elérendő célok
teljesítését, csökkenthetik az egyenlőtlenségeket, és javíthatják a színvonalat.
Az Európai Unió által támasztott azon igénynek, miszerint a 2011 első félévében ÉszakAfrikában kialakult humanitárius helyzet menekültügyi problémáira reagálva a tagállamok
fejezzék ki szolidaritásukat az első menedék országaival szemben, Magyarország az
1139/2011. (V. 12.) Korm. határozatban, valamint a 2011. február 24-i Bel- és Igazságügyi
Tanács ülésének margóján elhangzott miniszteri vállalás alapján kötelezettséget vállalt a
magyar áttelepítési program megvalósításának megkezdésére.
Az Integrációs Alap stratégiai iránymutatásait a harmadik országok állampolgárai integrációja
közös fejlődésének összefüggésében kell értelmezni. A közös megközelítést a tamperei
Európai Tanács kezdeményezte 1999-ben, amely olyan erőteljesebb integrációs politika
létrehozására szólított fel, mely a harmadik országok állampolgárai számára az EU-polgárok
jogaihoz és kötelességeihez hasonló jogokat és kötelességeket nyújt. A 2004 novemberi hágai
program célkitűzéseivel összhangban az említett stratégiai iránymutatások a nemzeti
integrációs politikák közös kereten belül történő fokozottabb összehangolásának elősegítését,
valamint a tagállamok közötti együttműködés előmozdítását írja elő, a szubszidiaritás elvének
megfelelve.
A Visszatérési Alap segítségével lehetőség nyílt a Magyarországon lévő elutasított
menedékkérők, és harmadik országbeli állampolgárok önkéntes és biztonságos, méltóságteljes
hazatérésének megkönnyítésére, a hazautaztatás körülményeinek javítására. A fenntarthatóság
érdekében azoknak a migránsoknak, akik pozitívan elbírált üzleti tervvel igazolták, hogy
tartósan származási országukban maradva, visszailleszkednek az otthoni társadalmi-gazdasági
folyamatokba, újrakezdési támogatást nyújtott a Visszatérési Alap.
A Visszatérési Alap lehetővé teszi őrizetben lévő harmadik országbeli állampolgárok
fogvatartási körülményeinek és mentális/fizikális állapotuk javítását az őrzött szállásokon,
továbbá lehetőséget biztosít a célcsoport számára ingyenesen igénybe vehető jogi
segítségnyújtáshoz a Visszatérési Irányelvben megfogalmazott egységes standardoknak
megfelelően.
A Visszatérési Alap a visszatérés különböző területein tevékenykedő szakemberek
képzésével, tapasztalatcserék és tanulmányutak megvalósításával hozzájárul a tagállami
kapacitásbővítéshez is. Forrásai lehetővé teszik, hogy a hazánk területén jogellenesen
tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok kitoloncolására, a személyek országhatárra
szállítására az eddiginél magasabb szakmai színvonalon kerülhessen sor. A kitoloncoltak
szervezettebb eltávolítása hozzájárul az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet
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XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A XV. Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) fejezet 2014. évi
költségvetése a kormányprogramban és az akciótervekben megfogalmazott célokkal
összhangban került kialakításra.
A NGM felelősségi területei az alábbiak:
- Versenyképesség, innováció,
- Államháztartás, költségvetés,
- Foglalkoztatáspolitika,
- Adó- és pénzügyek,
- Gazdaságszabályozás,
- Tervezéskoordináció.
I.1. Versenyképesség, innováció
A Kormány fontos célkitűzése, hogy Magyarország a kelet-közép-európai régió egyik
leginkább vállalkozásbarát országává váljon, ahol a vállalkozások működésének állami
szabályozása egyszerű és kiszámítható legyen. Cél a vállalkozásokat terhelő
bürokratikus terhek további csökkentése, tisztességes, vállalkozásokat támogató,
versenyképes üzleti környezet kialakítása, a vállalkozók adminisztrációs költségeinek
csökkentése és az üzleti környezet minőségében közép-európai éllovas pozíció
megszerzése.
Magyarország versenyképességének kulcsa a tudomány és a technológia fejlődésében,
valamint annak hasznosulásában rejlik. A Kormány olyan fejlesztési irányokat határoz
meg, amelyek egyértelmű célja a hazai innovációs tevékenység erősítése, így
elsősorban a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységére
alapoz.
I.2. Államháztartás, költségvetés
Az államháztartásnak öt fő feladata van: allokáció (erőforrások használata), elosztás, a
gazdasági egyensúly megőrzése, önfenntartás, és e feladatok ellátásához szükséges
jogi keret kialakítása. Az ágazat alapvető célja az államháztartás működésével
kapcsolatos kormányzati politika érvényesítése. A költségvetési politika legfontosabb
feladata, hogy a pénzügyi egyensúly megteremtésével elősegítse a gazdasági
növekedést és a magyar állam versenyképességének javítását. A magyar állam és a
hazai gazdaság egyik legnagyobb problémája az ország túlzott mértékű
eladósodottsága, ami veszélyezteti a költségvetési egyensúlyt. Ezért a kormányzati
gazdaságpolitika kiemelt jelentőséget tulajdonít az államadósság csökkentésének.
A közpénzek elköltésének résztvevője és egyben felügyelője is a Magyar
Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár). Feladata a közpénzek útjának nyomon
követése, hogy jogosulatlan kifizetések ne történjenek. A Kincstár felelős az állami
költségvetés végrehajtása során a pénzforgalom lebonyolításáért és az
elszámolásokért. Folyósítja a család- és szociális támogatásokat, valamint ellenőrzi az
igénybevétel jogosságát. Biztosítja a központi költségvetésből juttatott támogatásokat
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a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások és az egészségügyi
intézmények részére, és ellenőrzi azok felhasználását. Folyósítja és ellenőrzi az EU-s
és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul kiutalt támogatásokat visszaköveteli.
I.3. Foglalkoztatáspolitika
A Kormány gazdaság-, fejlesztés- és társadalompolitikájának egyik legfontosabb célja
a foglalkoztatottak számának további növelése. Feladat továbbá, hogy az aktív korú
idősebb korosztály nagyobb mértékben vegyen részt a munkaerőpiacon, az
álláskeresők megfelelő támogató szolgáltatásokban részesüljenek a mielőbbi
elhelyezkedésük és a foglalkoztathatóságuk javítása érdekében, a munkaerő készségei
jobban igazodjanak a munkaerő-piaci igényekhez, a munkaerő-kereslet élénküljön,
valamint a munkaerőpiactól legtávolabb levők is esélyt kaphassanak a munkaerő-piaci
aktív részvételre.
Ennek elősegítésére szükséges tovább folytatni a jó eredményeket mutató, az Európai
Szociális Alap (a továbbiakban: ESZA) által társfinanszírozott aktív munkaerő-piaci
programokat, amelyek a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű csoportok
tartós elhelyezkedési esélyeinek növelését, illetve a nyílt munkaerőpiacra való
visszatérését szolgálják. A programokkal összhangban meg kell erősíteni a
végrehajtásban kulcsszerepet játszó Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (a
továbbiakban: NFSZ) kapacitásait, folytatni kell az NFSZ fejlesztését,
hatékonyságának javítását célzó programot is.
Az ESZA támogatásával elő kell segíteni a vállalatoknál a rugalmas foglalkoztatási és
munkavégzési formák elterjesztését, valamint a rugalmas munkaszervezési módokat,
magánéleti kötelezettségeket figyelembe vevő humánpolitikát.
I.4. Adó- és pénzügyek
Az adózás a társadalom egyik legfontosabb közpolitikai kérdése, hiszen minden
állampolgár számára fontos, hogy a társadalom közös költségeit fedező adókat az
állam milyen eloszlásban kívánja az egyes társadalmi rétegek, gazdasági csoportok
vállára helyezni. Az adórendszer egészének, az egyes adónemek szabályainak
átláthatónak, világosnak, állandónak, egyszerűnek, hatásait tekintve célzottnak kell
lennie. A gazdasági növekedést és a társadalmi célok megvalósítását elősegítő
adórendszer megteremtése mára kulcskérdéssé vált.
Az adópolitikai lépések továbbra is az arányos és egységes adórendszer
megteremtésére, a munkát terhelő adók csökkentésére, a vállalkozások terheinek
mérséklésére, a magyar cégek versenyképességének javítására irányulnak. E
tekintetben rendkívüli fontossággal bír az adószerkezet és az adószabályok, az
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adóadminisztráció egyszerűsítése, mégpedig az elvonási csatornák számának
csökkentésével, az egyes adózási szabályok világossá, áttekinthetővé tételével. Ez
utóbbi kapcsán kiemelt cél a mikro- és kisvállalkozások adózási környezetének
jelentős mérvű javítása, egyszerűsítése.
I.5. Gazdaságszabályozás
I.5.1. Külgazdaság
A gazdaságszabályozás külgazdaság területének fő feladata, hogy hozzájáruljon
Magyarország növekedési, foglalkoztatási és egyensúlyi céljainak eléréséhez, azaz az
új munkahelyek teremtéséhez, a külső egyensúly javításához, a külső adósság
terheinek csökkentéséhez, a finanszírozás biztonságának megteremtéséhez, a hazai
tulajdonú kis- és középvállalkozások (a továbbiakban: KKV) megerősítéséhez,
valamint a magyar gazdaság és a szomszédos országok határon átnyúló
együttműködésnek a (mint nemzetpolitikai célkitűzés) fejlesztéséhez; általában a
magyar gazdaság versenyképességének a növekedéséhez. A nemzetközi
munkamegosztásban rejlő előnyök kihasználása egyben járuljon hozzá a költségvetés
pozícióinak javulásához, az éves költségvetési hiány mérsékléséhez, az
adósságállomány csökkenéséhez.
Fontos célkitűzés, hogy az állami befektetés-ösztönző programok mellett, a
magántulajdonban lévő kockázati tőke társaságok és a kereskedelmi bankok is
bekapcsolódjanak a programokba. A legfontosabb eszközök ebben a tekintetben a
regionális klaszterképződés támogatása, a Kárpát-medencei célterületeken működő,
magyar tulajdonban lévő KKV-k, illetve stratégiai jelentőségű (kiemelt)
programelemek támogatása, a határ menti infrastruktúra- és közlekedésfejlesztés, a
Kárpát-medencei szak- és felnőttképzés támogatása, a szubszidiaritás elvére építve a
regionális gazdasági fejlesztési lehetőségek feltérképezésére szolgáló kutatóműhelyek
létrehozása, valamint az agrárium területén történő együttműködés bővítése a
szomszédos országokkal.
A magyar vállalkozások egyik lehetősége, hogy exportfejlesztési célból több külföldi
programban részt vegyenek vagy több önálló kezdeményezést bonyolítsanak le.
Mindezek eléréséhez kiemelt fontosságú az exportfinanszírozás eszközrendszere, mert
az állam ezeken keresztül segíti a magyar exportőröket. A nemzetgazdasági miniszter
gyakorolja az alapítói és tulajdonosi jogokat a Magyar Export-Import Bank Zrt. (a
továbbiakban: Eximbank) és Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. (a továbbiakban:
MEHIB) felett, mely intézmények célja, hogy a vállalkozások számára piacképes,
hatékony és az Európai Unió (a továbbiakban: EU) versenyjogi szabályainak és a
WTO előírásoknak megfelelő pénzügyi konstrukciókat nyújtsanak részben állami,
részben EU-s forrásokból.
A Kötött segélyhitelezés területén kialakított kapcsolatok fenntartása és
továbbfejlesztése mellett fontos a segélyhitelezési tevékenység külgazdasági
stratégiában foglaltakkal összhangban álló relációs és szektorális bővítése, ennek révén
a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretében a hazai vállalkozások
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exportlehetőségeinek bővítése. Fontos cél a projektek megvalósítása során a magyar
vállalkozói hányad növelése.
I.5.2. Belgazdaság
A gazdaságszabályozás belgazdaságra kiterjedő területe felöleli a hazai és a Kárpátmedencei KKV-k vállalkozásfejlesztésének elősegítését, az ipari és építésgazdasággal
kapcsolatos feladatok ellátását, továbbá a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos feladatok
ellátást is.
A gazdaság fejlődéséhez elengedhetetlen a tőkeexport és a működő tőke beáramlás
elősegítése, ösztönzése. A befektetés- és exportösztönzés célja, hogy állami eszközök
felhasználásával segítse elő a magyar vállalatoknak a Kárpát-medencei célterületekre
irányuló üzleti befektetéseit.
Magyarország külkereskedelmi kapcsolataiban – a keleti nyitás politika mellett – a
Kárpát-medencei térség különleges szerepet tölt be a külkereskedelmi forgalom
növelésében.
A piacok védelmének fontos eszköze a fogyasztóvédelem, melynek körében az állam
feladatai közé tartozik a fogyasztók megóvása a gyenge minőségű, egészségre és az
emberi biztonságra is veszélyes termékektől, továbbá fontos feladata az ezzel
kapcsolatos tájékoztatási rendszerek kialakítása, a békéltető testületek működésének
támogatása.
I.6. Tervezéskoordináció
A gazdaságpolitika céljainak elérése hozzájárul a területi tervezés és a megyék,
települések szerepvállalásához. Fontos, hogy az ország legtöbb területéről elérhetőek
legyenek a munkahelyeket biztosítani tudó városi központok, hogy ne alakuljanak ki
végletesen elöregedő és elnéptelenedő térségek, a különböző adottságú térségek ki
tudják aknázni saját adottságaikat versenyképességük erősítéséhez. Korunk
kihívásainak kezeléséhez (pl. gazdasági válság, népességfogyás és öregedés,
bizalomhiány, társadalmi krízisek) és a kormányzat célkitűzéseinek eléréséhez a
különböző térségek eltérő formában tudnak eredményesen hozzájárulni. A területileg
kiegyensúlyozott fejlődés a kormányzat egészének és az önkormányzatoknak a
közreműködését igényli, együttműködve a piaci szféra szereplőivel. Ehhez egy
területfejlesztési stratégiára van szükség, valamint arra, hogy e stratégia mentén a
különböző szereplők tevékenységének területi összehangolása megtörténjen. Egységes
helyi, területi és országos szinten megvalósuló tervezésre és a határokon is átívelő
együttműködésekre van szükség.
A turizmus a magyar gazdaság egyik meghatározó, szolgáltató ágazata, mind a GDPhez való hozzájárulás, mind a foglalkoztatás vonatkozásában. A gazdaságfejlesztési és
munkahely-teremtési szemponton túl a turizmus elősegíti a helyi hagyományok
fennmaradását, a kulturális- és természeti értékek bemutatását, javítja az országról
kialakult képet és jelentős szerepe van az elmaradott térségek felzárkóztatásában, a
vidéki népesség megtartásában is. A turizmus állami irányítása elsősorban az ágazat
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fejlesztési stratégiájának megalkotását, jogszabályi- és közgazdasági környezetének
alakítását, a nemzeti szintű turisztikai marketing tevékenységért felelős Magyar
Turizmus Zrt. szakmai felügyeletét, valamint nemzetközi kapcsolatrendszerének
ápolását, működtetését jelenti – a keleti nyitás politikájának megfelelően a
hagyományos piacok mellett új piacokkal történő aktív együttműködésen keresztül. Az
önkormányzatok egyes turisztikai feladatainak támogatása a beszedett idegenforgalmi
adó mellé járó differenciált költségvetési kiegészítés biztosításán keresztül valósul
meg. A turizmusirányítás ösztönzi a minőségi, innovatív termékfejlesztést, illetve részt
vesz az európai uniós társfinanszírozással megvalósuló nemzeti szintű turisztikai
programok tervezésében, koordinációjában. A belföldi turizmus ösztönzése elsősorban
a Széchenyi Pihenő Kártya fejlesztésén, népszerűsítésén keresztül történik.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014. évben

Megnevezés
Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű
előirányzatok

Kiadás
44 415,0
34 406,8

millió forintban
Bevétel Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
10 532,5
33 882,5
5 985
0,0
34 406,8
0,0

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
01. cím Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása
Az NGM igazgatása tervezett támogatási előirányzata 6 652,5 millió forint, bevételi
előirányzat 739,2 millió forint, azaz jövő évben összesen 7 391,7 millió forint kiadási
előirányzattal gazdálkodhat. Az intézmény 2014. évi létszámkerete 812 fő.
Az NGM önállóan működő és gazdálkodó központi költségvetési szerv, mely
feladatait az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár
feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet szerint látja el.
Felelősségi területei közé tartozik többek között:
- a nemzetgazdasági stratégia és versenyképesség, a kis-és középvállalkozások
támogatása, a K+F stratégia kidolgozása;
- az államháztartás és költségvetési politika;
- a foglalkoztatáspolitika;
- a tervezéskoordináció;
- az adó-és pénzügyek;
- a belgazdaság, gazdaságszabályozás; továbbá
- a külgazdaság.
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2014. évi változások
Az előirányzatok tervezése a 2014. évi költségvetési törvényjavaslat összeállításához
szükséges feltételekről és az érvényesítendő követelményekről szóló tájékoztatóban
foglaltak alapján, költséghatékonysági szempontok érvényesítésével történt. A
tervezés során figyelembe vételre kerültek a 2014. január 1-én életbe lépő számviteli
változások.
A 2014. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
- A magyar-orosz gazdasági kapcsolatokért és a magyar-kínai kétoldalú kapcsolatok
összehangolásért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló
1101/2013. (III. 4.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtásához kapcsolódó
fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról szóló 1252/2013 (V. 9.) Korm.
határozat alapján 8 státusz, valamint a hozzá kapcsolódó előirányzatok − 56,0
millió forint − kerültek átadásra a Miniszterelnökség (a továbbiakban: ME)
részére.
- A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF) állományához
tartozó gépkocsivezetői munkakört ellátó - az NGM-ben foglalkoztatott munkatársak illetményének rendezéséhez a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a
továbbiakban: NFM) fejezet költségvetésébe összesen 3,0 millió forint került
átcsoportosításra.
- A
Nemzeti
Jogszabálytár
működtetéséhez
szükséges
előirányzat
átcsoportosításáról szóló 1173/2013. (IV. 5.) Korm. határozat szerint 54,2 millió
forint került átrendezésre a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (a
továbbiakban: KIM) részére.
- A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal (a továbbiakban: NTH) állományából a
Minisztérium foglalkoztatotti állományába kerül 18 fő, valamint a hozzá
kapcsolódó előirányzatok.
- A túlzott hiány eljárás megszüntetése érdekében szükséges intézkedésekről szóló
1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1259/2013. (V. 13.) Korm.
határozat) alapján 134,5 millió forint összegű zárolás kerül beépítésre az NGM
2014. évi költségvetésébe.
- A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012.
(XII. 29.) Korm. határozatnak (a továbbiakban: 1700/2012. (XII. 29.) Korm.
határozat) megfelelően az NGM-mel kormányzati szolgálati jogviszonyban álló
két személy jogviszonya megszüntetésre került, mivel a rájuk irányadó öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltötték.
- A személyi juttatások kiemelt előirányzatának tervezése az engedélyezett létszám
jogszabályokban előírt változásait és a várható változásokat figyelembe véve
került megtervezésre. A 2014. évi tervszám változatlan mértékű illetményalappal
került meghatározásra figyelembe véve a jogszabályi előírásokon alapuló fizetési
kötelezettségeket, továbbá a közszolgálati szabályzatban foglaltakat.
- A 2013. évi eredeti bevételi előirányzattal megegyező összegű saját bevétel került
betervezésre 2014-re, tekintettel, hogy a feltételes adóból, a szakképzésfelnőttképzés vizsgadíjaiból, a tankönyvvé nyilvánítás díjaiból, illetve a
regisztrációs díjakból hasonló mértékű bevétel prognosztizálható a 2013. évi
teljesítési adatokat is figyelembe véve.
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01. cím Nemzetgazdasági
Minisztérium igazgatása
2013. évi törvényi
módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott
feladat
- 1252/2013. (V. 9.) Korm.
határozat alapján
ME részére
- 1444/2013. (VII. 16.)
Korm. határozat alapján
KEF részére
- KEF-nek 2 sofőr
illetményének rendezése
miatt
- 1173/2013. (IV. 5.) Korm.
határozat alapján KIM
részére Nemzeti
Jogszabálytár működéséhez

Kiadás
7 549,7

739,2

6 810,5

804

-56,0

0,0

-56,0

-8

-1,3

0,0

-1,3

0

-1,7

0,0

-1,7

0

-54,2

0,0

-54,2

0

104,7

0,0

104,7

18

0,0

0,0

0,0

0

-134,5

0,0

-134,5

0

-15,0

0,0

-15,0

-2

0,0

0,0

0,0

0

7 391,7

739,2

6 652,5

812

- NTH-tól létszámátadás
Fejezeti kezelésű
előirányzatról átvett feladat
Egyéb változások
- 1259/2013. (V. 13.) Korm.
határozat szerinti zárolás
- 1700/2012. (XII. 29.)
Korm. határozat alapján
megszűnt jogviszony után
Többlet
2014. évi javasolt
előirányzat

Bevétel

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)

02. cím Nemzeti Innovációs Hivatal
A Nemzeti Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NIH) a 2014. évi 1 421,7 millió forint
összegű kiadásait 1 411,7 millió forint összegű támogatási előirányzatból és 10,0
millió forint bevételből tervezi finanszírozni. A feladatai ellátásához 97 fő
engedélyezett létszám áll a rendelkezésére.
A Kormány fontos célkitűzése egy tudásalapú társadalom kialakítása, ahol a K+F+I
kiemelt szerepet tölt be. A gazdasági növekedés alapvető és legjelentősebb tényezője a
kutatás és innováció, ezért erősíteni szükséges az innovációs és technológiai
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együttműködéseket a gazdaságilag fejlett országokhoz történő felzárkózás érdekében.
E célok megvalósításában jelentős szerepet vállal az intézmény.
A NIH a kutatás-fejlesztés és az innovációs politika előkészítője és eszköze. A NIH
feladat- és hatáskörét a Nemzeti Innovációs Hivatalról szóló 303/2010.
(XII. 23.) Korm. rendelet szabályozza, amely szerint a NIH feladata:
- a tudomány-, technológia- és innováció-politika kidolgozásában és
megvalósításában való közreműködés, valamint az érvényesüléséhez szükséges
állami intézkedések kezdeményezése, illetve végrehajtása;
- a tudomány-, technológia- és innováció-politika érvényesülését elősegítő
kormányzati információs és elemző tevékenység ellátása, ideértve a statisztikai,
valamint a hazai kutatás-fejlesztési és innovációs infrastruktúra adatbázisának
fenntartását;
- a tudomány-, technológia- és innováció-politika területén folyó nemzetközi, illetve
európai integrációs együttműködés szakmai feladatainak ellátása;
- a kutatás-fejlesztés területén megvalósuló magyarországi befektetések ösztönzése;
- a KKV-k innovációs tevékenységének ösztönzése és innovációs képességének
fejlesztése, valamint a fiatal innovatív vállalkozások inkubációjának elősegítése;
- a hazai kutatás-fejlesztési eredmények nemzetközi piacra juttatásának ösztönzése,
különös tekintettel a KKV-k külpiacra lépésének segítésére;
- a hálózatosodás és kutatási együttműködések támogatása hazai és nemzetközi
szinten egyaránt;
- az adaptív és a nem-technológiai innovációs tevékenységek ösztönzése elsősorban
a KKV-k körében.
A NIH jogszabályban meghatározott feladataihoz kapcsolódóan a 2014. évben –
hasonlóan az előző évhez – az alábbi területek kapnak kiemelt szerepet.
A Horizont 2014-2020. évi gyors beindításával összefüggésben felmerülő
konferenciák, konzorciumépítő rendezvények, ülések, munkamegbeszélések és
szakmai egyeztetések megszervezése továbbra is komoly kihívást jelent az intézmény
részére.
A nemzeti K+F stratégia-alkotásban a tárgyévben is kiemelkedő szerepet kap a
Hivatal. Az intézmény aktívan részt vesz a nemzetközi K+F tevékenységben, valamint
különös figyelmet fordít a külhoni gyakorlatok és K+F+I trendek megismerésére, részt
vesz a stratégia-alkotó munkákban és előkészítésben, a tapasztalatok felhasználásában
a hazai stratégiaalkotás során. Fokozottabb figyelmet fordít a tárgyév során a szakmai
kompetenciájába tartozó előadások tartására, a régióba kihelyezett rendezvényeken
való részvételére, EU-s képviselet ellátására.
A NIH jelentős szerepet vállal a hazai régiók K+F+I stratégiájának kialakításában,
összhangban a nemzeti stratégiával és a nemzetközi célkitűzéssel. Közreműködik a
régió kutatás-fejlesztésben és innovációban érdekelt szervezeteinek hálózatépítésében,
állandó kapcsolatot tart azok képviselőivel, valamint a vállalati és az önkormányzati
szektor szereplőivel. Megbeszéléseket, workshopokat és információs napokat szervez
a régiók kutatás-fejlesztésben és innovációban érdekelt szervezeteinek képviselőivel,
KKV-k vezetőivel.
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Az innovációs területen legfőbb feladata a szakmai koordináció biztosítása a hazai és a
nemzetközi K+F+I területén érintett szereplők között. A K+F+I-vel kapcsolatos
valamennyi kérdésben kiemelt szerepe van a NIH stratégiájának, állásfoglalásának és
szerepvállalásának, s ennek keretén belül szakmai támogatást nyújt az alábbi
területeken:
-

K+F+I stratégia szakmai koordinációja és tervek kidolgozása;
pályázati kiírások elkészítése, a kapcsolódó rendezvények megszervezése és
megtartása;
hazai K+F+I partnerekkel szakmai kapcsolattartás, K+F-hálózatok koordinálása;
nemzetközi szintű tudásközpont-támogató programok kialakítása;
TTI politika képviselete EU-s szinten;
a KKV-szektorban ösztönző programok kidolgozása, implementálása, tudás- és
technológia-intenzív KKV-k közvetítése kockázati tőkealapokhoz;
inkubációs programok kidolgozása a fiatal innovatív vállalkozások számára;
részvétel az innovációs adóösztönző programok szakmai hátterének
kidolgozásában.

A 2013. évben először megrendezett INNOTRENDS konferencia nemzetközivé bővült
a közép-európai regionális és az Európán kívüli részvétellel, mellyel összefüggésben a
tárgyévi feladatok kibővülnek.
2014. évi változások
Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatban megállapított intézményre vonatkozó 26,3
millió forint összegű – dologi kiadások előirányzaton végrehajtott – zárolás bázisba
építése megtörtént.
Az NGM és a Külügyminisztérium (a továbbiakban: KÜM) fejezetek közötti, a
Brüsszelben, Magyarország EU mellett működő Állandó Képviseletén két új
tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely létesítése érdekében történő
előirányzat-átcsoportosításról szóló 1020/2013. (I. 21.) Korm. határozat alapján
Brüsszelben létrehozott szakdiplomatai álláshelyhez kapcsolódóan 95,0 millió forinttal
csökkent a 2014. évi költségvetés. Bázisba épülően a kiadások összesen 86,4 millió
forinttal (személyi juttatás 48,6 millió forinttal, munkaadókat terhelő járulékok 13,1
millió forinttal, dologi kiadások 24,7 millió forinttal), szintrehozásként 8,6 millió
forinttal (személyi juttatások 4,4 millió forinttal, munkaadókat terhelő járulékok 1,2
millió forinttal, és dologi kiadások pedig 3,0 millió forinttal) csökkentek.
Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozattal összefüggésben 2014. évben megszűnő
álláshelyhez kapcsolódóan a NIH költségvetése 5,5 millió forinttal (személyi juttatás
4,3 millió forinttal, munkaadókat terhelő járulékok 1,2 millió forinttal), a létszám
pedig 1 fővel került csökkentésre.
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet és a Magyar Köztársaság Kormánya
közötti Székhely-megállapodás kihirdetéséről szóló 2010. évi CLXVI. törvény alapján
az EIT elhelyezéséhez kapcsolódó bérleti és üzemeltetési díj a NIH költségvetésében
került megtervezésre 264,5 millió forint összegű dologi előirányzatként. A
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szerződésben a bérleti és üzemeltetési díj euróban került meghatározásra, a váltásra a
tervezési tájékoztatóban meghatározott 295,1 Ft/EUR árfolyammal került sor.
A 2014. évi előirányzatok alakulása
02. cím Nemzeti Innovációs
Hivatal
2013. évi törvényi
módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változás:
- 1259/2013. (V. 13.) Korm.
határozat szerinti zárolás
- 1020/2013. (I. 21.) Korm.
határozat végrehajtása
- 1700/2013. (XII. 29.)
Korm. határozat
végrehajtása
Többletek:
- NIH-EIT bérleti díj
2014. évi javasolt
előirányzat

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)

Kiadás

Bevétel

1 284,0

10,0

1 274,0

100

-26,3

0,0

-26,3

0

-95,0

0,0

-95,0

-2

-5,5

-5,5

264,5

264,5

1 421,7

10,0

1 411,7

-1

97,0

03. cím Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: MKEH) 2014. évi
tervezett támogatási előirányzata 360,0 millió forint, tervezett bevétele 1 700,0 millió
forint, azaz összesen 2 060,0 millió forint kiadási előirányzattal gazdálkodhat,
engedélyezett létszámkerete 233 fő.
A Hivatal szakmai feladatait elsősorban a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési
Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010.
(XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a műszaki biztonsági hatóságok műszaki
biztonsági tevékenységének és a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal
piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló 321/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet határozza meg. A fenti jogszabályok alapján főbb tevékenysége a
kereskedelmi, államigazgatási és hadiipari gyártás- és szolgáltatás-felügyeleti hatósági,
bizonyos kereskedelmi, piacfelügyeleti, közraktározás-felügyeleti, nemesfémvizsgáló
és –hitelesítő hatósági, valamint mérésügyi hatósági és műszaki biztonsági hatósági
feladatok ellátása.
Az MKEH ennek során:
-

Az EU nemzeti hatóságaként ellátja az Unió közös kereskedelempolitikájának
hazai végrehajtásával kapcsolatos hatósági feladatokat.
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-

-

-

Részint a hazai, részint pedig az EU jogszabályok alapján ellátja az EU és hazánk
kül- és biztonságpolitikájával összefüggő haditechnikai és kettős felhasználású
termékek külkereskedelmével kapcsolatos összes engedélyezési és ellenőrzési
feladatot, valamint a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai
szolgáltatások nyújtásának engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat.
Kijelölt nemzeti hatóságként felügyeli, ellenőrzi a kábítószer-prekurzorok
forgalmazását, továbbá a közrend, a közbiztonság és egyes oltalom alá eső állatok,
növények védelme érdekében behozatali, kiviteli engedélyezési feladatokat lát el.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvényből és a végrehajtásáról szóló,
többször módosított 127/1991. (X. 9.) Korm. rendeletből, valamint egyéb
jogszabályokból következő állami mérésügyi feladatokat végez.
Ellátja
- hazai jogszabályok alapján a kereskedelem, idegenforgalom és
közraktározás területén a vállalkozások piacra lépésével összefüggő
jogszabályi előírások betartásával kapcsolatos hatósági igazgatási
feladatokat, továbbá
- külön jogszabályokban meghatározottak alapján a nemesfém tárgyak és
termékek vizsgálatát, hitelesítését és nemesfémtartalmuk tanúsítását.
A műszaki biztonsági területen a Hivatal a 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet
alapján kijelölt műszaki biztonsági hatóság, és egyben országos illetékességű első
fokú igazgatási szervezet.
A pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra
szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és
szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 3/2013. (II.15.) NGM rendelet alapján az MKEH új feladata
a pénztárgép- és taxaméter forgalmazási engedélyének kiadása, az azzal
összefüggő ellenőrzési feladatok elvégzése.

2014. évi változások
A 2014. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
- Várhatóan 2014. január 1-jétől hatályba lép a felvonók és a mozgólépcsők
hatósági engedélyezéséről, üzemeltetéséről, ellenőrzéséről és az ellenőrökről szóló
szabályozásról az új kormányrendelet, mely alapján az eddig az ÉMI Építésügyi
Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. által ellátott feladatokat a jövőben a
fővárosi és megyei kormányhivatal mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai,
valamint az MKEH fogja ellátni. Az MKEH műszaki és piacfelügyeleti hatósága
fogja biztosítani mind a műszaki biztonsági, mind a piacfelügyeleti szempontok
egységes érvényesülését. Az új átveendő feladattal együtt a Hivatalnak az
informatikai infrastruktúráját is bővíteni, fejleszteni szükséges.
- Az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján 1 fő jogviszonya szűnt meg,
melynek hatására a létszám 1 fővel, a személyi juttatások és járulékok előirányzata
összesen 3,5 millió forinttal került csökkentésre.
- Az MKEH eddig befolyt, valamint a 2013. évre prognosztizált bevételeinek
figyelembe vételével kerültek meghatározásra a 2014. évi bevételi előirányzatok.
A mérésügyi és műszaki biztonsági tevékenységért befizetett igazgatási
díjbevételek tervezésénél a fővárosi és megyei kormányhivatalok, valamint a
Hivatal közötti 50-50%-os megosztás került figyelembevételre.
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03. cím Magyar
Kereskedelmi
Engedélyezési Hivatal
2013.
évi
törvényi
módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott
feladat
felvonók
és
a
mozgólépcsők
építésügyi
hatósági engedélyezéséről,
üzemeltetéséről,
ellenőrzéséről
és
az
ellenőrökről szóló Korm.
rendelet módosítása 2014.
január 1-től
Fejezeti
kezelésű
előirányzatról átvett feladat
Egyéb változások
- 1700/2012.(XII. 29.)
Korm. határozat alapján
megszűnt jogviszony után
Többlet
2014.
évi
javasolt
előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)

1 923,2

1 590,3

332,9

234

140,3

109,7

30,6

0

0,0

0,0

0,0

0

-3,5

0,0

-3,5

-1

0,0

0,0

0,0

0

2 060,0

1 700,0

360,0

233

04. cím Nemzeti Munkaügyi Hivatal
A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (a továbbiakban: NMH) 2014. évi kiadási előirányzata
5 623,7 millió forintban, a létszáma 441 főben került megállapításra. A Hivatal
működésének fedezetét 4 704,0 millió forint költségvetési támogatási és 919,7 millió
forint bevételi forrás biztosítja.
Az NMH a Foglalkoztatási Hivatal bázisán megalakult központi hivatal, a Nemzeti
Szakképzési és Felnőttképzési Intézet és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi
Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) Foglalkoztatási Hivatalba történő
beolvadásával jött létre. Az NMH:
- egységes szemlélet biztosításával,
- a foglalkoztatáspolitikai eszközök irányítása, a munkaerő-piaci mobilitást
elősegítő képzések, valamint az ellenőrzést lehetővé tevő hatósági funkciók
integrálásával és
- egy racionálisabb, költséghatékonyabban működő szervezet felépítésével
a Kormány foglalkoztatáspolitikai céljainak hatékonyabb végrehajtását teszi lehetővé.
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Az intézmény a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó
szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 323/2011. (XII. 28.) Korm.
rendelet alapján látja el foglalkoztatáspolitikai, munkavédelmi, munkaügyi, valamint
állami szak- és felnőttképzési közfeladatait.
Az NMH foglalkoztatáspolitikai feladatkörében meghatározza a munkaügyi központok
szolgáltató tevékenységére vonatkozó szakmai követelményeket, valamint koordinálja
azok munkaerő-piaci tevékenységét. Ellátja az NFSZ humánerőforrás-fejlesztéséhez és
belső szakmai képzéséhez kapcsolódó feladatokat, elősegíti az ILO, WAPES és EU
tagságból adódó feladatok végrehajtását. Koordinálja az NFSZ – a személyek szabad
áramlásához kapcsolódó – feladatainak végrehajtását, valamint közreműködik a
tagállamok közötti munkanélküli ellátások megtérítésével kapcsolatos feladatokban,
végzi az Európai Foglalkoztatási Szolgálat (a továbbiakban: EURES) magyarországi
rendszere működtetésének és fejlesztésének feladatait, az adatbázis figyelemmel
kísérését, kapcsolatot tart az EURES szerveivel. Ügyfélszolgálat keretében
tájékoztatást nyújt és tanácsadást végez a külföldi munkavállalás, az EURES rendszer,
illetőleg a külföldön igényelhető és a külföldiek által Magyarország területén igénybe
vehető álláskeresési támogatások egyes kérdéseiről. Közreműködik a
foglalkoztatáspolitikával kapcsolatos és az azzal összefüggő jogi szabályozás
előkészítésében.
Felnőttképzési feladatainak ellátása keretében az intézmény végzi a szakmai
vizsgaügyekkel kapcsolatos vizsgaelnöki kijelölést, a szakmai írásbeli tételkészítést, és
expediálást, a jogszabályi változásoknak megfelelően a szóbeli tételek kidolgozásának
közzétételét, továbbá az országos törzslapnyilvántartást és a szakmai vizsgák
nyilvántartását. A tárgyévben a minisztériumi igényeknek megfelelően kiadásra
előkészíti a szakmai vizsgakövetelményeket, valamint a közleményként megjelentetett
központi programokat, folyamatosan karbantartja az Országos Modultérképet. Ellátja a
tankönyvminősítés hatósági feladatait és a szakképzési tankönyvi tartalomelem
rendszer fenntartását. Működteti a felnőttképzési akkreditációs testületet.
Munkavédelmi, munkaügyi feladatai vonatkozásában végzi a munkavédelmi
ellenőrzéssel kapcsolatos feladatokat, és ezzel összefüggésben együttműködik az EU
tagállamainak munkavédelmi feladatokat ellátó hatóságaival. Biztosítja a
munkavédelmi felügyelők képzését, továbbképzését a feladataik zavartalan
ellátásához.
Egyéb feladatainak ellátása keretében a Budapest Főváros Kormányhivatala
Munkavédelmi Felügyelősége első fokon, a munkavédelmi és munkaügyi igazgatóság
másodfokon, a külön jogszabályban meghatározottak szerint országos illetékességgel
ellátja a korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alóli mentesítéssel kapcsolatos
feladatokat.
2014. évi többletfeladatok
A korkedvezmény-biztosítási járulék megfizetése alól történő mentesítés eljárási
szabályairól szóló 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet végrehajtásából eredően a
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munkavédelmi és a munkahigiénes és foglalkozás-egészségügyi területén várhatóak
többletfeladatok, melyek a dologi kiadások vonatkozásában okoznak növekedést.
A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény szerint a szakképzési
feladatellátást a hatékony, a szakszerűség és a magas szintű minőség követelménye
alapján kell megszervezni, s ennek érdekében az NMH feladata a szakmai
vizsgabizottság elnökének és tagjainak az állami szakképzési és felnőttképzési szerv
útján történő megbízása. Mindez a Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságának
vizsgaügyviteli feladatainak jelentős növekedésével jár.
A vizsgaszervezési feladatok hozzávetőlegesen a tízszeresükre emelkednek az új
Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) szereplő szakképesítések
számának növekedése miatt. Többletfeladatot jelent továbbá a vizsgabizottságok
tagjainak (4 fő) és elnökeinek kijelölése.
További új feladat ellátását írja elő a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII.
törvény, amely a felnőttképzési tevékenység folytatását engedélyezési eljáráshoz köti,
amely az NMH feladata lesz.
Mindezen többletfeladatok megvalósításán keresztül az NMH hozzájárul egy, a
munka-erőpiaci igényekhez jobban alkalmazkodó, főként piaci alapon szerveződő, ám
magasabb minőségi követelményeknek megfelelő felnőttképzési rendszer
működtetéséhez, mely az állami források felhasználásának átláthatóságát is lehetővé
teszi.
Többletfeladatok közé sorolhatók továbbá az EMMA-EFA adatbázis működtetésével
kapcsolatban jelentkező tárgyévi feladatok is. Az NMH kezelésében két
foglalkoztatási adatbázis működik, a foglalkoztatottak bejelentése (EMMA), valamint
az egyszerűsített foglalkoztatási adatbázis (EFA). Működésük, adattartalmuk
fejlesztése szükséges ahhoz, hogy a kormányzati céloknak megfelelően használható
legyen egy naprakész foglalkoztatási mutató kialakítására.
A bértarifa rendszer és a Nemzeti Pályainformációs rendszer tárgyévi működtetése
további feladatbővülést jelent az intézmény részére.
2014. évi változások
A létszám 445 főről 441 főre csökkent, melynek oka, hogy az 1700/2012. (XII. 29.)
Korm. határozat alapján 4 fő munkaviszonya került megszüntetésre.
A személyi juttatások a bázisévi 1 798,1 millió forintról 1 879,5 millió forintra
növekedtek. Az előirányzat a 4 fő létszámcsökkenésnek megfelelően 17,0 millió
forinttal csökkent, ugyanakkor 98,4 millió forinttal növekedett a szakképzésről szóló
2011. évi CLXXXVII. törvény végrehajtása, az EMMA-EFA adatbázisok
működésének biztosítása, a bértarifa többletköltségeinek fedezete és a Nemzeti
Pályainformációs központ feladatainak ellátása érdekében. Az új feladatokat döntő
többségében megbízási szerződések keretében történő foglalkoztatással kívánja az
NMH végrehajtani.
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A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások növekedése és a
hatályos jogszabályoknak megfelelően 555,1 millió forintban került megállapításra.
A dologi kiadások a bázisévi 2 007,7 millió forinttal szemben 2 349,3 millió forintban
alakulnak. Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatban meghatározott 75,3 millió
forint összegű zárolás bázisba építése megtörtént.
A tárgyévben felmerülő informatikai fejlesztési és üzemeltetési többlet költségek
400,0 millió forintot tesznek ki. A rendelkezésre álló többletforrást az NMH
- a hivatali működéséhez szükséges (intézményi alapműködés feladatai),
- az NFSZ, a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek, ill. a szak- és
felnőttképzés területén jelentkező szakigazgatási rendszerekkel kapcsolatos,
valamint
- az NMH saját szakfeladatainak ellátásához szükséges
szakmai informatikai feladatok ellátásának költségeire kívánja fordítani.
Az intézményi beruházások előirányzata 837,0 millió forint, amely 463,9 millió
forintos többletet tartalmaz a hivatali informatikai fejlesztésekkel (200,0 millió forint)
és az EMMA-EFA informatikai fejlesztésekkel (263,9 millió forint) összefüggésben.
A felújítás előirányzata 2,8 millió forint az előző évhez hasonlóan.
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Az intézményi előirányzatok 2014. évi alakulásának levezetését a következő táblázat
mutatja.
millió forintban
04. cím Nemzeti
Kiadás
Bevétel
Támogatás Engedélyezett
Munkaügyi Hivatal
létszám (fő)
2013. évi törvényi eredeti
4 666,3
919,7
3 746,6
445
előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változások
- 1259/2013. (V. 13.) Korm.
-75,3
0,0
-75,3
0
határozat szerinti zárolás
- 1700/2012.(XII. 29.) Korm.
0,0
-21,6
-4
-21,6
határozat alapján megszűnt
jogviszonyok
Többlet
- Szakképzési törvényből
eredő korábbi feladatok
101,0
0,0
101,0
0
ellátására az új
jogszabályok mellett
párhuzamosan
- Informatikai rendszerek
600,0
0,0
600,0
0
fejlesztése és üzemeltetése
- Korkedvezmény-biztosítási
járulék megfizetése alóli
mentesítés eljárási
20,0
0,0
20,0
0
szabályairól szóló 342/2007.
(XII. 19.) Korm. hat.
végrehajtása
- EMMA, EFA adatbázisok
300,0
0,0
300,0
0
fejlesztése és működtetése
- Bértarifa és Panel
13,3
0,0
13,3
0
többletköltségei
- Nemzeti Pályainformációs
20,0
0,0
20,0
0
Központ feladatainak
ellátása
2014. évi javasolt
5 623,7
919,7
4 704,0
441
előirányzat
08. cím Magyar Államkincstár
A Kincstár tervezett költségvetési támogatási előirányzata 17 957,1 millió forint,
tervezett bevétele 7 140,2 millió forint, azaz összesen 25 097,3 millió forint kiadási
előirányzattal gazdálkodik, engedélyezett létszámkerete 4 092 fő.
A Kincstár az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a továbbiakban:
Áht.) meghatározott alaptevékenységei keretében ellátja a központi költségvetés
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végrehajtásával összefüggő, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott
feladatait.
A Kincstár az Áht-n kívüli jogszabályokban meghatározott feladatai, illetve
alaptevékenységéhez kapcsolódó egyéb tevékenysége keretében:
- ellátja a Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap kezelői
feladatait;
- ellátja a jogszabályokban meghatározott információszolgáltatási feladatokat a
kincstári honlapon történő megjelenítéssel, valamint kormányzati szervek részére
külön megbízásból adatszolgáltatást, elemzést végez;
- az államháztartásért felelős miniszter, mint kezes meghatalmazása alapján egyes
hitelkonstrukciókban kiadja a hitelszerződés módosításához szükséges
nyilatkozatokat;
- ellátja a fiatalok életkezdési támogatásával kapcsolatos jogszabályban előírt
feladatokat;
- ellátja a hallgatói hitelrendszerről és a Diákhitel Központról szóló jogszabályban
előírtaknak megfelelően a célzott kamattámogatás megállapításával kapcsolatos
feladatokat;
- ellátja jogszabályokban meghatározott járadékok és támogatások központi
költségvetésből történő kifizetésével kapcsolatos feladatokat;
- az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 66. § (1) bekezdése alapján a
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában jogosult a más személy tulajdonában
lévő ingatlanon a magyar állam javára bejegyzett jelzálogjog, továbbá
elidegenítési és terhelési tilalom érvényesítésével, törlésével, az azzal való
rendelkezéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére;
- ellátja a lakáscélú állami támogatással kapcsolatos jogszabályban előírt
feladatokat;
- ellátja az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel kapcsolatban a jogszabályban
meghatározott, az irányító hatóságok és közreműködő szervezetek EU-s
támogatások lebonyolításával összefüggő feladataihoz kötődő számviteli
nyilvántartási kötelezettséggel, a közreműködő szervezetek lebonyolítói
tevékenységével és a kedvezményezettek helyszíni ellenőrzésével kapcsolatos
feladatokat;
- ellátja a lakossági vezetékesgáz-fogyasztás és távhő-felhasználás szociális
támogatásával kapcsolatos jogszabályban előírt feladatokat;
- cégeljárásokhoz és más cégügyekhez kapcsolódva megfizetett illetékekről,
valamint költségtérítésekről külön-külön elektronikus igazolást küld;
- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló Korm. rendelet alapján ellátja az
építtetői fedezetkezelői feladatokat;
- ellátja a támogatási, illetve egyéb előirányzatok pályázati vagy egyéb
rendszereihez kapcsolódó kezelési költség ellenében végzett pénzügyi
lebonyolítási feladatokat;
- telepíti és működteti az alaptevékenység körében előállított saját fejlesztésű
alkalmazói rendszereket;
- az alaptevékenységéhez kapcsolódó oktatásokat, szakmai rendezvényeket szervez.
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2014. évet érintő változások:
- A lakosság állampapír állományának növeléséhez szükséges intézkedésekről szóló
1101/2012. (IV. 5.) Korm. határozattal összefüggésben év végéig az informatikai
infrastruktúra területén jelentős fejlesztések valósultak meg, illetve fognak
megvalósulni (Webkincstár, Mobilkincstár). 2013. év közben folyamatosan 10
járási hivatalban kerül sor állampapír értékesítési kirendeltségek megnyitására az
értékpapír-forgalmazás kincstári hálózatának további bővítése érdekében. A
Kincstár megyei igazgatóságainak illetékes állampénztári munkatársai az ország
számos pontján kitelepültek kulturális és egyéb jelentősebb rendezvényekhez
kapcsolódóan, amivel jelentős mértékben hozzájárultak az értékpapír forgalom
növekedéséhez. 2014. évben az állampapír forgalmazást a Kormány döntésének
megfelelően tovább kívánják bővíteni. Az értékesítendő állomány növelését
marketing eszközök bevonásával is támogatni fogják.
- A központosított illetményszámfejtéshez kötelezően csatlakozók körének
bővítéséhez szükséges intézkedésekről szóló 1419/2012. (X. 4.) Korm. határozat,
valamint a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó
egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő,
valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott
feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel
kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény alapján
jelentősen növekedett a kincstár illetmény-számfejtési feladata.
- 2014. évtől új feladatként jelentkezik a Kincstári Számlavezető Rendszer, mely a
Kincstár új számlavezető rendszerének megvalósítása projekt szakmai ellátásához
kapcsolódik. A projekt célja a jelenleg a T’200x rendszer által ellátott pénzügyi
tranzakciós, illetve államháztartási funkciók és feladatok ellátására képes korszerű
informatikai megoldás megvalósítása.
- A Költségvetési Gazdálkodási Rendszer (a továbbiakban: KGR) üzemeltetését a
Kincstár 2013. március 29-én vette át a Kormányzati Informatikai Fejlesztési
Ügynökségtől.
- Az integrált informatikai rendszernek a családtámogatási ellátások modulját
(TÉBA) a Kincstár 2013. május hónaptól kezdve üzemelteti. A Kormányzati
Informatikai Fejlesztési Ügynökségtől a TÉBA teljes körű projektüzemeltetésre
történő átvételére várhatóan 2014. év elején kerül sor.
- A Kincstárban az új államháztartási számviteli rendszer bevezetése és alkalmazása
kapcsán az érintett munkatársak részvételével még 2013. évben sor kerül az új
integrált szoftver megismerésére, illetve képzési programokon való részvételre.
- Több uniós projekt (KIRA, ÁROP, Önkormányzati ASP, OTR) befejezése is
áthúzódik a 2014. évre, illetve új projekt is indulni fog. A KEOP pályázat
keretében a Kincstár az épületek infrastrukturális feltételeinek javítása érdekében
(energiahatékonyság javítás, korszerűsítések végrehajtása) szeretne uniós forrást is
bevonni.
A 2014. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
- A lakosság körében értékesített állampapírok növekvő nagyságrendje miatt
jelentkező jutalék jogcímen befolyó bevétel folyamatos, tartós növekedést mutat.
Ez a tendencia prognosztizálható a 2014. évre is.
- A Kincstár a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató
munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű
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munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 40. §-a alapján ellátott feladata az ellenőrzendő
támogatott létszám növekedésével jelentősen nőtt. A megnövekedett feladathoz
szükséges forrás – 45,0 millió forint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezet „Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának
támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat terhére került átrendezésre. A
szükséges létszámigény 9 fő.
Az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat szerinti zárolás 318,6 millió forinttal
csökkentette a Kincstár 2014. évi támogatási előirányzatát.
A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról
szóló 28/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 16/B. § alapján a nagycsaládosok gázár
kedvezménye miatt felmerülő hatósági feladatok ellátásával kapcsolatban
felmerülő igény 14,1 millió forint.
A Kormány a lakossági állampapír-állomány növeléséről szóló döntésével
összhangban az egyes járási (fővárosi kerületi) hivatalokban történő értékpapírforgalmazási feladatok megszervezéséről, bevezetéséről és folyamatos
biztosításával kapcsolatban jelentkező 89,4 millió forintra az állampapír
értékesítéséből befolyó bevétel után számított jutalék nyújt fedezetet. A feladat
ellátásához 20 fővel szükséges a Kincstár engedélyezett létszámát megemelni.
A központosított illetmény-számfejtési rendszer (a továbbiakban: KIR) 2013.
évben elrendelt további kiterjesztése miatt 69,6 millió forinttal került megemelésre
a Kincstár kiadási, illetve támogatási előirányzata. A szükséges létszámigény 21
fő.
A KGR üzemeltetési feladatokkal kapcsolatban 499,3 millió forint dologi
előirányzati többletigény merül fel éves szinten, melyre részben az intézmény saját
bevétele nyújt fedezetet.
A biztonságos működés érdekében a Kincstár épületeinek korszerűsítése
(nyílászárók cseréje, a tetőrendszerhez tartozó hófogók pótlása, a bővülő feladatok
miatt új irodahelyiségek kialakítása és a biztonságtechnikai rendszerek
korszerűsítése) folyamatos erőforrásokat igényel. Az infrastruktúra elmaradottsága
miatt a már megkezdett fejlesztések folytatása is indokolt. 2014. évben 1 087,5
millió forint összegű beruházási igény jelentkezik a Kincstár épületeinek
konszolidációjával összefüggésben.
Az intézmény által a dologi előirányzat 2012. év és 2013. év időarányos
felhasználásáról készített hatástanulmány alapján megállapítást nyert, hogy a
kommunikációs szolgáltatások kiadások és az üzemeltetési (rezsi jellegű)
költségek jelentősen növekedtek. Ennek oka egyrészt a többletfeladatokra
(értékpapír-forgalmazás) vezethető vissza, másrészt bővült a működtetendő
épületek alapterülete. Ezen okok miatt a számszerűsített dologi kiadások éves
többletszükséglete 200,0 millió forint, mely a Kincstár saját bevételének
növekedéséből kerül finanszírozásra.
A jogszabály által kötelezően előírt, személyi juttatásokkal kapcsolatos
forráshiány rendezése érdekében 2014. évben 102,5 millió forinttal kerültek
megemelésre a Kincsár kiadási előirányzatai.
A TÉBA üzemeltetésének átvétele kapcsán a Kincsinfo NKft. által adott
költségkalkuláció szerint a dologi előirányzati igény 190,5 millió forint éves
szinten.
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08. cím Magyar
Államkincstár
2013. évi törvényi
módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott
feladat
Fejezeti kezelésű
előirányzatról átvett feladat
- 327/2012. (XI. 16.) Korm.
rendelet 40. § alapján a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalókat
foglalkoztatók ellenőrzésére
EMMI-től
Egyéb változások
- 1259/2013. (V. 13.) Korm.
határozat szerinti zárolás
- 28/2009. (VI.25.) KHEM
rendelet 16/B § alapján
nagycsaládosok gázár
kedvezménye miatti
feladatok
- Járási hivatalokban
történő értékpapír
forgalmazás
- KIR további kiterjesztése
- KGR éves üzemeltetési
feladata miatt
Többlet
- A Központ és a Megyei
Igazgatóságok épületeinek
konszolidációja
- kommunikációs
szolgáltatási és üzemeltetési
kiadások fedezete
- Forráshiány rendezése
-TÉBA éves üzemeltetési
feladata
2014. évi javasolt
előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)

23 118,0

6 182,8

16 935,2

4 042

0,0

0,0

0,0

0

45,0

0,0

45,0

9

-318,6

0,0

-318,6

0

14,1

0,0

14,1

0

89,4

89,4

0,0

20

69,6

0,0

69,6

21

499,3

299,3

200

0

1 087,5

290,4

797,1

0

200,0

200,0

0,0

0

102,5

27,4

75,1

0

190,5

50,9

139,6

0

25 097,3

7 140,2

17 957,1

4 092
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09. cím Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
Az NTH 2014. évi kiadási előirányzata 1 042,4 millió forint, tervezett bevétele 3,1
millió forint, a támogatási előirányzata 1 039,3 millió forint, az engedélyezett
létszámkerete 82 fő.
Az NTH központi hivatal, mely feladatait a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal
létrehozásáról szóló 248/2011. (XII. 1.) Korm. rendelet alapján végzi.
Az NTH megállapított és jóváhagyott általános feladatai az alábbiak:
- Partnerségi Megállapodás elkészítése 2014-2020 (PM) (elkészítésének
koordinációja, szövegezése, a Főtárgyalói stáb szakmai támogatása,
társadalmasítás, partnerségi folyamat feladatainak elvégzése);
- Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció – Nemzeti Fejlesztés 2030
(OFTK) összeállítása, a dokumentumok szakmai tartalmának gondozása, az NGM
TEKÁT részére szakmai háttér biztosítása;
- Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) tervezésének
koordinációja;
- Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tervezésének
koordinációja;
- Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) tervezésének
koordinációja;
- OP minőségbiztosítási feladatok ellátása;
- megyei tervezés koordinációja (folyamatos vezetői fórumok szervezése,
egyeztetés az érintett társtervező tárcákkal (NGM TEKÁT szakmai felügyelete
mellett), az elkészült megyei (rész)anyagok minőségbiztosítása;
- megyei jogú városok tervezési folyamatának koordinációja;
- Falu, Város, Régió szakmai folyóirat kiadása;
- Területfejlesztési Füzetek kiadása;
- V4+2 Közös Területfejlesztési Stratégiából a Társadalmi-gazdasági fejezet
összeállítása, szakmai koordinálása;
- fókuszponti, illetve kontaktponti szolgáltatások biztosítása nemzetközi
programokhoz;
- nemzetközi projekt-együttműködések előkészítése és megvalósítása;
- helyi gazdaságfejlesztési Stratégia 2024 koncepciójának kialakítása, konferencia
szervezése;
- a nemzetgazdasági és területi szinteken elfogadott tervek elemzése, továbbá a
területfejlesztés stratégiai tervezéséhez kapcsolódó elemzési módszertani anyagok
elkészítése;
- Nemzeti Turizmus-fejlesztési Koncepció 2024 elkészítésében való részvétel,
minőségbiztosítás;
- a Duna transznacionális program nemzetközi intézményrendszerének és
végrehajtási eljárásainak kialakítása, különös tekintettel a Közös Irányító
Hatóságra illetve Közös Titkárságra, a program tervezésének nemzetközi
koordinációja;
- részvétel transznacionális és interregionális programok kialakításában (Interreg
VC, Interact, Central Europe);
- részvétel határ menti programok kialakításában;
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-

nemzetgazdasági tervezési és programkoordinációs feladatok.

2014. évi változások
A tervezés során az előirányzatok az államháztartási számviteli jogszabályok 2014. évi
változásainak figyelembevételével kerültek megtervezésre.
Az NTH esetében az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozat szerint 23,3 millió forint
összegű zárolás került beépítésre a 2014. évi költségvetésbe.
Az NGM részére 18 fő létszám kerül átcsoportosításra az NTH állományából, amely
az engedélyezett létszámot 82 főre módosítja. A létszám átcsoportosításából eredően a
kapcsolódó személyi és egyéb kiadások csökkentik az intézmény támogatási
előirányzatát 104,7 millió forint összeggel. Ennek megfelelően a személyi juttatások
75,1 millió forinttal, a munkaadót terhelő járulékok 19,8 millió forinttal, a dologi
kiadások 9,8 millió forinttal csökkennek.
A Hivatal saját hatáskörben átcsoportosítást hajt végre az intézményi beruházások
előirányzatáról a dologi kiadások előirányzatára 74 millió forint összegben. Ennek
oka, hogy az intézmény elhelyezése állami tulajdonú ingatlanban (KEF által kezelt)
történt, ezért a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (a továbbiakban: NISZ
Zrt.) szolgáltatja az informatikai infrastrukturális ellátást üzemeltetési szolgáltatási
szerződés keretében, s az ezzel összefüggő számlák a dologi kiadások előirányzatáról
kerülnek kiegyenlítésre.
Az intézményi költségvetés a 2014. évre 3,1 millió forint összegű bevételt tartalmaz,
mivel a Hivatal közvetlenül az Európai Bizottságtól elnyert EU támogatás (ESPON
SCALES) kedvezményezettje. Az utófinanszírozott projekt keretében a 2012-2013ban felmerült és jóváhagyásra kerülő kiadások megtérülése a 2014. évben realizálódik.
09. cím Nemzetgazdasági
Tervezési Hivatal
2013. évi törvényi
módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változások
- 1259/2013. (V. 13.) Korm.
határozat szerinti zárolás
Többletek
- 18 fő átadása az NGM
részére
- EU-s projektek
utófinanszírozása
2014. évi javasolt
előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
1 167,3
100

1 167,3

0,0

-23,3

0,0

-23,3

0

0,0

0,0

0,0

0

-104,7
3,1

0,0
3,1

-104,7
0,0

-18
0

1 042,4

3,1

1 039,3

82
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14. cím Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (a továbbiakban: NFH) kiadási előirányzata
1 046,9 millió forint, melyet 1 028,1 millió forint támogatásból és 18,8 millió forint
bevételből kerül finanszírozásra, az engedélyezett létszáma 134 fő 2014. évre
vonatkozóan.
Az NFH legfontosabb célja – a korábbi évekhez hasonlóan –, hogy a hatáskörébe utalt
feladatok magas szakmai színvonalon, gyorsan, hatékonyan és eredményesen
kerüljenek végrehajtásra mind a beérkezett fogyasztói panaszok kivizsgálása területén,
mind az Éves Ellenőrzési és Vizsgálati Programban foglaltak szerint. E célok
megvalósításakor fokozottan figyelembe kell venni a költséghatékony, takarékos
gazdálkodás elveit.
A szakmapolitikai célok körében prioritásként kerülnek meghatározásra az alábbi
területek:
- a piacfelügyeleti tevékenység fokozott ellátása, részben saját hatáskörben elrendelt
vizsgálatokon, részben az EU elvárásai és a Közösségi Gyors Tájékoztatási
Rendszeren (RAPEX) keresztül érkezett jelzések alapján;
- a veszélyes termékek teljes körű kiszorítását a kereskedelemből;
- a fokozott védelmet igénylő társadalmi rétegeket érintő kereskedelmi
tevékenységek erőteljes ellenőrzése;
- a közszolgáltatási szektor kiemelt ellenőrzése, különös tekintettel a
rezsicsökkentéssel kapcsolatos új hatósági feladatainak ellátására;
- a KKV-k vonatkozásában bevezetett jogalkalmazási politika következetes
érvényre juttatása;
- a fogyasztói tudatosságot ösztönző tájékoztatások, alternatív kezdeményezések
körének bővítése, folyamatos fejlesztése;
- az eddigi együttműködések továbbfejlesztése a magyar és külföldi
társhatóságokkal, civil szervezetekkel való együttműködés útján.
Az NFH, mint költségvetési szerv közfeladatát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi
CLV. törvény, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.)
Korm. rendelet, a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény és a
piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól szóló 6/2013. (I. 18.) Korm.
rendeletben meghatározott feladatok ellátása képezi.
A fentieken túl a fogyasztóvédelmi hatóság hatáskörét több mint száz, különböző
jogforrási szinten elhelyezkedő jogszabály határozza meg, amelyek jellegükből
adódóan szerteágazó és széles spektrumú feladatokat jelentenek.
A hatóság 2013. május 31-én hatályba lépett Alapító Okirata szerint végzi
alaptevékenységét, főbb feladatai:
-

Felügyeli a fogyasztóvédelmet érintő jogszabályi és hatósági előírások megtartását
és közreműködik a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában.
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-

-

-

-

-

-

Véleményezi a fogyasztókat érintő jogszabály-tervezeteket és kezdeményezi a
jogszabályok módosítását.
Piacfelügyeleti tevékenysége keretében ellenőrzi az áruk forgalmazására és a
szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások
megtartását, vizsgálatot folytathat a fogyasztókat érintő ügyekben,
fogyasztóvédelmi bírságot szabhat ki.
Magyarország részéről részt vesz a termékbiztonsággal kapcsolatos ügyekben
illetékes piacfelügyeleti hatóságok európai hálózatában, az Európai
Termékbiztonsági Hálózatban.
Működteti a Közösségi Gyors Tájékoztatási Rendszert (RAPEX), melynek célja a
tagállamok közötti gyors információcsere súlyos veszély esetén (Magyarország a
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon keresztül kapcsolódik a rendszerhez).
Szakmai segítséget nyújt a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek tevékenységéhez és a fogyasztói ismeretek bővítéséhez, a fogyasztói
tudatosság erősítéséhez, és támogatja a fogyasztóvédelmi tanácsadó irodák
működését.
Termék-összehasonlító vizsgálatokat végez, végeztet és közzé teszi azok
eredményét, vizsgáló laboratóriumaiban – hatósági, köztestületi felkérésre és
megbízás alapján – vizsgálatot végez, szakértői véleményt, illetve tudományos
elemzést készít.
A fogyasztók, a fogyasztóvédelmi tevékenységet ellátók részére oktatási,
továbbképzési tevékenységet végez, szakmai képzéseket, továbbképzéseket
szervez, bonyolít, közreműködik az állami iskolai fogyasztóvédelmi oktatással
kapcsolatos feladatok ellátásában.
Részt vesz a fogyasztóvédelmi előírások végrehajtását elősegítését szolgáló
tájékoztató, felvilágosító tevékenységekben.
Koordinálja a fogyasztóvédelmi hatóság nemzetközi kapcsolatait.
Együttműködik az EU tagállamainak fogyasztóvédelmi feladatokat ellátó
hatóságaival, az együttműködés keretében megkeresésére a hatáskörébe tartozó
feladatokat érintően tájékoztatást nyújt az elvégzett fogyasztóvédelmi ellenőrzések
megállapításairól, valamint a fogyasztóvédelmi jogszabályok tartalmáról.
Biztosítja és működteti a fogyasztóvédelmi felügyelőségek hatósági
tevékenységéhez a szakmai informatikai rendszereket.

Alaptevékenységen belüli tevékenység-fejlesztésnek tekinthető a Nemzeti
Termékkosár továbbfejlesztése, illetve a Fogyasztóbarát embléma bevezetése,
valamint az óvodás és a kisiskolás korú gyermekek tudatos fogyasztóvá válását
elősegíteni hivatott „Okoskosár” projekt végrehajtása is.
A kormányzat rezsicsökkentésre irányuló határozott törekvései a 2013. évtől
kezdődően újabb kihívás elé állította a hatóságot. Az éves témavizsgálatok és a több
ezer fogyasztói panasz kivizsgálása mellett a beadványok haladéktalan
megválaszolásával, kivizsgálásával, valamint a jogkövető magatartás betartatásával az
intézmény elsődleges feladatának tekinti a lakossági terhek enyhítését célul kitűző
rezsicsökkentés maradéktalan végrehajtását.
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2014. évi változások
Az NFH engedélyezett létszámkerete 134 főben került meghatározásra, amely azonos
az előző évivel. A személyi juttatások előirányzata 548,1 millió forintban, a
munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 148,0 millió forintban került tervezésre, s
ezen összegek megegyeznek az előző év eredeti előirányzataival.
A dologi kiadások eredeti előirányzata 163,9 millió forintról 300,8 millió forintra
növekedett.
A megnövekedett szakmai feladatok összességében 76,4 millió forinttal növelték a
dologi kiadások előirányzatát, melynek főbb tételei:
- megnövekedett vizsgálatok, határozatok nyomtatással összefüggő költségei,
nevezetesen irodaszer, nyomtatvány (lap), toner, nyomtatójavítás és karbantartás;
- számítógépes infrastruktúra költségei, helyi PC, vírusirtó, spamszűrés;
- az
intézmény
saját
szoftvereinek
karbantartásával,
módosításával,
hibaelhárításaival összefüggésben felmerülő költségek;
- a számítógépes rendszerrel kapcsolatos support, szoftver update, hibaelhárítás,
rendszerfrissítés, szükséges további informatikai beszerzések;
- nem adatátviteli célú távközlési díjak, kommunikációs szolgáltatások
igénybevétele (telefon, internet).
Laborok működtetésével, fejlesztésével kapcsolatosan felmerülő többlet költségek
40,5 millió forintot tesznek ki. Az NFH-nál kettő elismert laboratórium működik, az
élelmiszer és vegyipari, illetve a mechanikai és villamos laboratórium. A 2014. évre
előírt vizsgálatok új szabványok, vizsgálati eszközök, gépek, berendezések beszerzését
is szükségessé teszik, valamint ezzel összefüggésben vegyszerbeszerzési,
gépbeszerzési, gépjavítási, karbantartási, kalibrálási kiadások is felmerülnek.
Az energiadíjak (fűtés, villany, stb.) finanszírozására, valamint a javítási, karbantartási
munkálatok elvégzésére összesen 20,0 millió forint többletet biztosít a költségvetési
törvény.
Felhalmozási költségvetés összesen 50,0 millió forintot tartalmaz, amely a beruházási
kiadásokra 40,0 millió forint, felújítási kiadásokra 10,0 millió forint forrást biztosít az
NFH részére.
Az irodaépület régi műemléképület, amely folyamatos gépészeti javíttatásokat, lift
felújításokat és egyéb berendezésekkel (klíma, fűtési rendszerek, stb.) összefüggő
korszerűsítéseket igényel.
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A 2014. évi előirányzatok bemutatása:
14. cím Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
- Jogszabályok által előírt
többletfeladatok
- Dologi kiadások többlete
- Intézmény fenntartási,
működtetési költségek
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)

880,0

18,8

861,2

134

76,4

0,0

76,4

0

40,5

0,0

40,5

0

50,0

0,0

50,0

0

1046,9

18,8

1028,1

134

16. cím Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság
Az EUTAF 2014. évi kiadási előirányzata 731,3 millió forint, melyet 729,8 millió
forint összegű támogatási előirányzatból és 1,5 millió forint bevételből tervez
finanszírozni. Az engedélyezett létszámkerete 94 főben került meghatározásra.
Az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságról szóló 210/2010. (VI. 30.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendelet) 3/A. §-ában a
Kormány az EU-s és egyéb nemzetközi forrásból származó támogatásokat ellenőrző
szervként az EUTAF-ot jelölte ki.
Az Áht. 68. §-a alapján az európai támogatásokat ellenőrző szerv ellenőrzési jogköre
kiterjed a 210/2010. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott forrásokból nyújtott
költségvetési támogatásokkal kapcsolatos ellenőrzésekre
- a lebonyolításban érintett szervezeteknél,
- a kedvezményezetteknél, és
- a költségvetési támogatásokkal összefüggésben megvalósított beszerzésekre, az
ezekre kötött szerződések teljesítésének vizsgálatára, ebben a vonatkozásban azon
szerződő felekre is, amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, vagy abban
közreműködnek.
Egyéb jogszabályok az EUTAF tevékenységi körébe delegálják az alábbi −
ellenőrzési, valamint ahhoz kapcsolódó tervezési, beszámolási, illetve zárónyilatkozat
kiadási – feladatokat:
- A strukturális alapok (Európai Regionális Fejlesztési Alap, ESZA) által támogatott
egyes operatív programok, az EQUAL Közösségi Kezdeményezés programja és a
Kohéziós Alap projektek támogatásai felhasználásának ellenőrzési hatósági
feladatait mind a 2004-2006 közötti, mind a 2007-2013 közötti programozási
időszak tekintetében;
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-

-

Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz és az Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes,
a területi együttműködéshez kapcsolódó programjaiból származó támogatások
közös ellenőrzési hatósági feladatait;
Svájci–Magyar Együttműködési Program ellenőrzési feladatait;
A Norvég Finanszírozási Mechanizmus és az EGT Finanszírozási Mechanizmus
keretében nyújtott támogatások ellenőrzési feladatait;
A Schengen Alap felhasználásának költségigazolási és ellenőrzési feladatait;
Az EU-s előcsatlakozási eszközök és az Átmeneti Támogatás felhasználásának
illetékes nemzeti pénzügyi ellenőrző szervezeti feladatait;
A „Szolidaritás és a migrációs áramlások igazgatása” általános program keretében
az Ellenőrzési Hatóság feladatait;
Az EU Szolidaritási Alapjából származó támogatás felhasználásának ellenőrzési
feladatait.

2014. évi változások
-

-

-

-

-

A jelenleg futó 2007-13-as ciklus esetében az idei évi kifizetések az időszak
korábbi éveinek csaknem teljes támogatási összegét teszik ki, melyek az
ellenőrzési feladatok növekedését eredményezik a következő két évben. Ezzel
egyidejűleg megkezdődik a 2017-ben végződő zárásra való felkészülés.
A 2014-2020-as ciklus intézményrendszere a Kormány döntése alapján jelentősen
átalakításra kerül a 2007-2013. közöttihez képest. Az audit hatósági feladatokat az
előzetes egyeztetések, előterjesztés-tervezetek, valamint az Európai Bizottságnak
hivatalosan benyújtott Partnership Agreement tervezete alapján az EUTAF fogja
ellátni, melynek egyik 2014. évi alapfeladata a támogatási rendszer akkreditációja
lesz. Az intézményrendszer akkreditációját követően biztosítani szükséges az
akadálytalan átmenetet és az ellenőrzési feladatok ellátását a 2014-2020-as
fejlesztési ciklusra.
Rendkívüli feladat az összegében legjelentősebb mértékű, "Budapesti Központi
Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei" c. Kohéziós Alap projekt
lezárása.
A gyakorlati ellenőri munka növekedése mellett a stratégiai és módszertani
elvárások szintén változnak, pl. az ÚSZT-ben idei évtől a negatív elemeket is
vizsgálni kell az új bizottsági elvárások szerint, a következő ciklusra vonatkozó,
eddigiektől eltérő előírások pedig tovább emelik az elméleti háttér- és előkészítő
munka mennyiségét.
Új feladatok közé tartozik továbbá a 2014-2020-as időszakban új transznacionális
programként induló Duna Program, melyben Magyarország teljes területével vesz
részt, és a vonatkozó Kormány előterjesztés szerint az ellenőrzési hatóság az
EUTAF keretében kerül kialakításra.
Az intézmény pénzügyi, gazdálkodási feladatait 2013. év végéig az NGM látja el,
az EUTAF 2014. január 1-től viszont önállóan fogja ellátni a gazdálkodási
feladatait.

A 2014. évre vonatkozó költségvetési tervezést befolyásoló főbb tényezők:
- A 2007-2013-as, illetve a 2014-2020-as programidőszak párhozamos feladatainak
ellátása, az akadálytalan átmenet és az ellenőrzési feladatok folyamatossága
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-

-

érdekében, valamint a 2007-2013-as időszakhoz kapcsolódó kifizetések ugrásszerű
növekedése, a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklus beindulása és az ehhez
kapcsolódó kulcsfontosságú feladatok (megfelelőségi vizsgálatok) ellátása
indokolják a Főigazgatóság létszámának 20 fővel, kiadási-támogatási
előirányzatának 128,6 millió forinttal történő megemelését.
Az EUTAF önállóan gazdálkodó státuszának kialakítása 6 fős létszám és 43,9
millió forint összegű támogatási előirányzat növekedéssel jár.
A funkcionális és pénzügyi függetlenség az önálló igazgatás és üzemeltetés
kialakítását is igényli. Az erre a célra betervezett 179,1 millió forint tartalmazza a
KEF és NISZ Zrt. által ellátott épület- és gépjármű üzemeltetési, irodai ellátási,
informatikai és kommunikációs feladatok, valamint a szoftver- és eszközbeszerzés
forrását.
1,5 millió forint összegű bevétel prognosztizálható 2014. évre, mely az utazási
költségtérítésekből és munkavállalói térítésekből tevődik össze.

16. cím Európai
Támogatásokat Auditáló
Főigazgatóság
2013. évi törvényi
módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott
feladat
Fejezeti kezelésű
előirányzatról átvett feladat
Egyéb változások
- Szakmai kapacitás bővítése
Többlet
- Gazdasági szervezet
kialakítása
- Kiválással összefüggésben
jelentkező üzemeltetési,
informatikai, humán
szolgáltatási és egyéb
feladatok
2014. évi javasolt
előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)

379,7

0,0

379,7

68

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0

128,6

0,0

128,6

20

43,9

0,0

43,9

6

179,1

1,5

177,6

0

731,3

1,5

729,8

94
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III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
25/02/05 Kárrendezési célelőirányzat
A „Kárrendezési célelőirányzat” kiadási és támogatási előirányzata 4 000,0 millió
forint. Az előirányzat felülről nyitott, így teljesülése módosítás nélkül eltérhet az
előirányzattól.
Az előirányzat a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti
rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM
rendelet, a gépjármű szavatossági károk 1971. január 1-je előtti rendszere alapján
fizetett baleseti kártérítési járadékról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet, a kötelező
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény és az állami vezetői
mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető
kártérítésekről szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat alapján az alábbi feladatok
ellátásának fedezetéül szolgál:
- a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből
származó állami kötelezettségek teljesítése,
- a gépjármű-szavatossági károk alapján az 1971. január 1. előtti rendszer alapján
fizetett kártérítések teljesítése,
- a Magyarország területén ideiglenesen tartózkodott szovjet katonák által szolgálati
kötelességük teljesítésen közben okozott károk megtérítése,
- azon személyek kártérítési igényeinek teljesítése, akiknek a 2006. augusztus 20-i
budapesti tűzijátékkal összefüggésben alkotmányos alapjoga vagy személyhez
fűződő joga sérelmet szenvedett.
Kárrendezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
4000,0

Bevétel
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0

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

millió forintban
Támogatás
4000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4000,0

25/2/7 Hozzájárulás a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer működtetéséhez
A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a
könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény alapján az NGM
fejezetben forrást szükséges biztosítani a könyvvizsgálói közfelügyeleti rendszer
megfelelő működéséhez.
A feladatok ellátása érdekében a 2014. évben 5,4 millió forint került tervezésre.
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Hozzájárulás a könyvvizsgálói
közfelügyeleti rendszer
működtetéséhez
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0
5,4
5,4

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

0,0
0,0
0,0
5,4
5,4

25/02/51 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat
A „Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat” javára 600,0 millió forint
került biztosításra.
E fejezeti kezelésű előirányzat célja
- a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatásának;
- munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulásának;
- hazai vállalkozások nemzetközi befektetéseinek, beruházásainak, fejlesztéseinek;
- a magyar beszállítói háttér, belföldi árualap fejlesztésének;
- a magyar export növekedésének;
- hazai vállalkozások számára új üzleti lehetőségek felkutatásának;
- KKV-k külföldön történő megjelenésének, külpiacra jutás elősegítésének
a finanszírozása pályázat útján.
millió forintban
Nemzetközi befektetéseket
Kiadás
Bevétel
Támogatás
támogató célelőirányzat
2013. évi törvényi módosított
712,0
0,0
712,0
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
0,0
0,0
0,0
Fejezeten belüli átcsoportosítás
0,0
0,0
0,0
Egyéb változások
-200,0
0,0
-200,0
- zárolás
Többlet
88,0
0,0
88,0
2014. évi javasolt előirányzat
600,0
0,0
600,0
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25/06/04 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének támogatása
Az EIT Budapesten történő elhelyezésére vonatkozó magyar kötelezettségvállalásról
és a kapcsolódó feladatokról szóló 3069/2008. Korm. határozatban a Kormány
kötelezettséget vállalt az EIT Budapesten történő elhelyezése érdekében az EIT
székhelye bérleti díjának 20 évre történő, valamint az alkalmazottak munkabérének 5
évre történő finanszírozására. A 2010. évi CLXVI. törvényben kihirdetett székhelymegállapodás „A” melléklete alapján az EIT 20 fős személyzete részére 2011– 2015.
évig nyújtandó támogatás összege 1 560 000 euró évente. Ennek alapján a fejezeti
kezelésű előirányzaton e célra 460,4 millió forint került biztosításra.
Európai Innovációs és
Technológiai Intézet
működésének támogatása
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- árfolyam különbözet
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

734,2

0,0

734,2

0,0
-264,5

0,0
0,0

0,0
-264,5

-9,3
-273,8
460,4

0,0
0,0
0,0

-9,3
-273,8
460,4

25/14/01/01 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
A „Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testületek támogatása” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata
360,0 millió forint.
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 18. §
(3) bekezdése értelmében az állam gondoskodik a békéltető testületek működésének
ügyszámarányos támogatásáról.
A békéltető testület egy peren kívüli vitarendezési lehetőség, melynek nagy szerepe
van a fogyasztóvédelmi igényérvényesítésben. Az alapvető cél, a fogyasztó és a
vállalkozó közötti vitás ügy egyezségen alapuló rendezése, amennyiben ez nem
lehetséges, a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű ügyintézése érdekében az
ügy pártatlan elbírálása.
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Megyei (fővárosi) kereskedelmi
és iparkamarák mellett működő
békéltető testületek támogatása
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

360,0

0,0

360,0

0,0
0,0
0,0
0,0
360,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
360,0

25/14/01/02 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása
Az Fgytv. 45. §-a értelmében a magyar államnak gondoskodnia szükséges a fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatásáról.
E cél megvalósítása érdekében a fejezeti kezelésű előirányzat javára 2014. évben 81,0
millió forint került biztosításra, mely előirányzat terhére a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó egyesületek pályázati úton vissza nem térítendő támogatásban
részesülhetnek.
Fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó egyesületek támogatása
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

81,0

0,0

81,0

0,0
0,0
0,0
0,0
81,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
81,0

25/14/05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok
A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 33. § (3) bekezdése
szerint a magyar állam hozzájárulást biztosít nemzetközi és az európai szabványügyi,
valamint akkreditálási szervezetekben való képviselethez, illetve az ezekből eredő
feladatok ellátásához.
A „Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok” fejezeti kezelésű
előirányzat kiadási-támogatási előirányzata 63,0 millió forint, mely támogatásból a
Magyar Szabványügyi Testület és a Nemzeti Akkreditáló Testület nemzetközi
feladataiból adódó költségei kerülnek finanszírozásra.
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Nemzetközi szabványosítási és
akkreditálási feladatok

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- zárolás
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

millió forintban
Támogatás

63,0

0,0

63,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-3,1
3,1
63,0

0,0
0,0
0,0

-3,1
3,1
63,0

25/30/01 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény
alapján
„Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi törvény alapján”
fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 10,3 millió forint. Az
előirányzat célja a miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó honvédelmi és honvédelmi
felkészítési ágazati feladatok végrehajtásának finanszírozása. A honvédelemről és a
Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) alapján a Kormány
Magyarország védelmi felkészültsége biztosítása céljából meghatározza az ország
védelmi célú tartalékait, hadiipari kapacitásait. A Hvt. 23.§ (2) bekezdés c) pontja
szerint a miniszter a hatáskörébe tartozó költségvetés keretében elkülönítetten tervezi a
honvédelmi feladatok végrehajtásának költségeit. 2014. évben a rendelkezésre álló
10,3 millió forint a 3014/2012. Korm. határozatban meghatározott rögzített hadiipari
kapacitások fenntartása érdekében kerül felhasználásra.
Az ágazat védelmi
felkészítésének állami feladatai a
honvédelmi törvény alapján
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások
- zárolás
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
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Bevétel

millió forintban
Támogatás

13,7

0,0

13,7

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-3,4
0,0
10,3

0,0
0,0
0,0

-3,4
0,0
10,3

25/30/02 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok
A „Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolatokkal összefüggő feladatok” fejezeti
kezelésű előirányzat javára a 2014. évben 2 167,5 millió forint került tervezésre, mely
az NGM feladatkörébe tartozó, nemzetközi szervezetekben betöltött tagsághoz
kapcsolódó tagdíjfizetési, valamint hozzájárulási kötelezettségek teljesítéséhez nyújt
forrást.
Nemzetközi tagdíjak,
nemzetközi kapcsolatokkal
összefüggő feladatok
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- zárolás
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

2 163,2

0,0

2 163,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-150,0
154,3
2 167,5

0,0
0,0
0,0

-150,0
154,3
2 167,5

25/30/03 Katasztrófavédelem, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati
feladatok
A „Katasztrófavédelem, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási ágazati
feladatok” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 13,6 millió
forint. Az előirányzat célja a miniszter jogszabályokban meghatározott
katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási feladatai
végrehajtásának finanszírozása. 2014. évben az előirányzat az NGM szakmai
felügyelete alatt álló nukleárisbaleset-elhárítási, katasztrófavédelmi és polgári védelmi
feladatokkal kapcsolatos fejlesztésekre kerül felhasználásra.
Katasztrófavédelem, polgári
védelmi és nukleárisbalesetelhárítási ágazati feladatok
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- zárolás
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
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Bevétel

millió forintban
Támogatás

18,1

0,0

18,1

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-4,5
0,0
13,6

0,0
0,0
0,0

-4,5
0,0
13,6

25/30/09 Nemzetgazdasági programok
A „Nemzetgazdasági programok” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és támogatási
előirányzata 100,0 millió forint.
Az előirányzat a következő célok megvalósulásának támogatására szolgál:
- Külgazdasági szakágazati feladatok támogatása;
- Kárpát-medencei térség gazdaságfejlesztése, vállalkozás fejlesztési programok
támogatása;
- Innovációs és K+F tevékenység ösztönzése, támogatása, az innovációs
stratégiában meghatározott feladatok elősegítése;
- Turisztikai ágazati feladatok teljesítése;
- Belgazdasági szakágazati feladatok, programok támogatása.
Nemzetgazdasági Programok
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti
átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- zárolás
- egyéb csökkentés
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
412,0

Bevétel
0,0

millió forintban
Támogatás
412,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-200,0
-112,0
0,0
100,0

0,0

-200,0
-112,0
0,0
100,0

0,0
0,0

25/30/10 Szervetátalakítási alap
A Kormány célja a közfeladat-ellátás színvonalának javítása és a költséghatékony
működés megvalósítása, melynek során a feladatok és az intézmények átalakítása
révén kialakuló és megvalósuló folyamatokhoz forrás szükséges.
E célhoz a 2014. évben az NGM fejezeten belül 6 694,1 millió forint forrás került
tervezése.
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Szervezetátalakítási alap
Kiadás
2013. évi törvényi módosított
4 678,0
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti
0,0
átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
0,0
Egyéb változások
-864,5
- zárolás
- egyszeri feladatok miatti
-3 813,5
korrekció
Többlet
6 694,1
2014. évi javasolt előirányzat
6 694,1
25/30/11 ClusterCOOP program támogatása

Bevétel
0,0

millió forintban
Támogatás
4 678,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-864,5

0,0
0,0
0,0

-3 813,5
6 694,1
6 694,1

A 2011. év áprilisában indult és 2014. év március végéig hét közép európai ország tíz
partnerének részvételével megvalósuló ClusterCOOP Program az EU Közép Európai
Transznacionális Programjának keretében működtetett, innováció motiválta KKV
klaszter-együttműködését elősegítő nemzetközi projekt. A program alapvető célja a
közép-európai országokban működő klaszterek hatékony együttműködése
keretfeltételeinek kialakítása és megerősítése annak érdekében, hogy a klaszterek
innovációs kapacitásaikat jobban kiaknázhassák, javíthassák versenyképességüket,
tárgyalási pozíciójukat.
A ClusterCOOP Projekt Vezető Partnere az NGM lett, mely alapján ClusterCOOP
Projekt 2,0 millió eurós támogatásának 20%-a felett (400 000 euró) a minisztérium
rendelkezik. A projekt utólagos elszámolással valósul meg, az abban részvevő
partnerek megelőlegezik a költségeket. A 2014. évben 12,7 millió forint kiadási és
támogatási előirányzat kerül biztosításra a program előfinanszírozására. Ez az összeg
fedezetet nyújt a program utolsó fázisában felmerülő szakmai tanácsadás kiadásaira, a
miniszteri és a záró konferenciára készülő kiadvány költségeire, a projekt
fenntarthatósági beszámolójának elkészítésére, valamint a projekt lezárásához
szükséges további kiadásokra.
ClusterCOOP program
támogatása
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- zárolás
- egyéb csökkentés
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
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Bevétel

millió forintban
Támogatás

50,0

0,0

50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-12,5
-24,8
0,0
12,7

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

-12,5
-24,8
0,0
12,7

25/30/12 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése
A Kárpát Régió Üzleti Hálózat Zrt. elősegíti a kis-és középvállalkozások külpiacra
jutását, a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok fejlesztését, a hazai és szomszédos
országbeli cégek közötti kapcsolatfelvételt, mely hosszú távon hozzájárul egy erős
Kárpát-medencei Gazdasági Térség kialakításához.
A Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzaton a 2014.
évre 300,0 millió forint került tervezésre, melyből az 51%-ban a Magyar Állam
tulajdonában lévő Zrt. központi irodája és határon túli irodahálózata működési
költségei, gazdaságinformációs rendszer üzemeltetése, valamint a Zrt. által
megvalósítandó szakmai programok: rendezvények, képzések és a regionális
gazdasági fejlesztési lehetőségek feltérképezésére irányuló projektek kerülnek
finanszírozásra.
Kárpát Régió Üzleti Hálózat
üzemeltetése
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- egyéb csökkentés
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

350,0

0,0

350,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-50,0
0,0
300,0

0,0
0,0
0,0

-50,0
0,0
300,0

25/39 Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása
A „Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működési támogatása” fejezeti kezelésű
előirányzat kiadási és támogatási előirányzata 153,0 millió forint. Az előirányzat az
építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében
közreműködő szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások
megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról
szóló 2013. évi XXXIV. törvény, valamint a végrehajtására vonatkozó, a
Teljesítésigazolási Szakértői Szervvel kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 236/2013.
(VI. 30.) Korm. rendelet szerinti Teljesítésigazolási Szakértői Szerv működtetésére
biztosít forrást.
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Teljesítésigazolási Szakértői
Szerv működési támogatása
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
- zárolás
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

204,0

0,0

204,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-51,0
0,0
153,0

0,0
0,0
0,0

-51,0
0,0
153,0

25/43 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása
Az „Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása” fejezeti kezelésű
előirányzaton 350,6 millió forint került biztosításra.
A fejezeti kezelésű előirányzat a szervezet működési költségeihez biztosít forrást,
tekintettel arra, hogy a nonprofit szervezet a magyar állam 100%-os tulajdonában álló
társaság.
Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. működése elősegíti a
munkavállalók foglalkoztatását, munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévők
foglalkoztatását, képzések szervezését, szakmai rendezvények megtartását,
kiadványok és szakmódszertanok kiadását.
Országos Foglalkoztatási
Közhasznú Nonprofit Kft.
támogatása
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

350,6

0,0

350,6

0,0
0,0
0,0
0,0
350,6

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

0,0
0,0
0,0
0,0
350,6

25/44 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése
Az „Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése” fejezeti kezelésű előirányzaton
400,0 millió forint került tervezésre.
Ezen előirányzatról valósul meg egyes helyi önkormányzatok turisztikai
tevékenységének költségvetési támogatása, mely az idegenforgalmi adó kiegészítésére
szolgál.
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Idegenforgalmi adó
differenciált kiegészítése
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

millió forintban
Támogatás

Bevétel

400,0

0,0

400,0

0,0
0,0
0,0
0,0
400,0

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

0,0
0,0
0,0
0,0
400,0

25/46 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése
A „Magán és egyéb jogi személyek kártérítése” fejezeti kezelésű előirányzat kiadási és
támogatási előirányzata 50,0 millió forint.
Az előirányzat a minisztérium, illetve a minisztérium vezetője által képviselt magyar
állam számára fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben,
végzésben, vagy peren kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek,
illetve a peres eljárással kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak, eljárási
költségek stb.) megtérítésére biztosít forrást.
Magán és egyéb jogi személyek
kártérítése
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

500,0

0,0

500,0

0,0
0,0
-450,0
-450,0
50,0

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

0,0
0,0
-450,0
-450,0
50,0

25/47 Kötött segélyhitelezés
A „Kötött segélyhitelezés” fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évre biztosított
előirányzata 585,2 millió forint.
Az előirányzat az Eximbank által folyósítható segélyhitelek feltételeiről és a
segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet 13.
§-ában foglaltak szerint egyedi kormánydöntések alapján vállalt nemzetközi
kötelezettségekhez (kötött segélyhitelek) kapcsolódó állami támogatás - kamat- és
biztosítási díj támogatás - finanszírozására szolgál.
A kötött segélyhitel program elősegíti a magyar kivitel növekedését, emellett
hozzájárul a Kormány munkahelyteremtés és - megtartás programjához. Mivel a kötött
segélyhitelből nagy volumenű fejlesztési beruházások finanszírozhatók, így a
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konstrukció elsősorban a magyar beszállító ipar fejlődését ösztönzi és javítja a
konstrukcióban érintett magyar vállalatok piacra jutási esélyeit az érintett régióban.
Az előirányzat felülről nyitott, így a kiadási előirányzat teljesítése a Kormány döntése
alapján előirányzat-módosítás nélkül túlléphető.
2014. évben Bosznia-Hercegovinával, Laosszal, Montenegróval, Srí Lankával,
Vietnámmal - különböző fejlesztési beruházásokra - kötött hitelszerződésekhez
kapcsolódó kamattámogatás és biztosítási díj támogatás kifizetése várható.
Kötött segélyhitelezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
585,2

Bevétel
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
585,2

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

millió forintban
Támogatás
585,2
0,0
0,0
0,0
0,0
585,2

25/49 Eximbank Zrt. tőkejuttatása
A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról szóló 1994. XLII. törvény 1. § (2) bekezdése alapján az
Eximbankban az állam tulajdonában álló társasági részesedések feletti tulajdonosi
(részvényesi) jogok gyakorlására a gazdaságpolitikáért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) jogosult. 2014. évben tőkeemelésre 18 000,0 millió forint
kerül biztosításra, a bank stratégiájában meghatározott célok eléréséhez
Eximbank Zrt. tőkejuttatása
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változások
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0

Bevétel
0,0

0,0
0,0
18 000,0
0,0
18 000,0

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

millió forintban
Támogatás
0,0
0,0
0,0
18 000,0
0,0
18 000,0

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
Az NGM 160,0 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült az
Államreform Operatív program keretében a „Hatásvizsgálatok és stratégiák
elkészítése” című ÁROP-1.1-19 kódjelű pályázathoz kapcsolódó, 2013. február 23-án
létrejött támogatói okirat alapján. A projekt elhúzódása miatt 2014. évben történik meg
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a záró pénzügyi elszámolás benyújtása, így 2014. évben az előleggel csökkentett 120,0
millió forint bevétellel lehet számolni.
Az NMH a TÁMOP, TIOP, ÁROP, EKOP uniós programokban vesz részt, melyekkel
összefüggésben az alábbi 11 programban vállal szerepet és kötött támogatási
szerződést. Mindezen programok általános célja, a munkaerő-piaci részvétel növelése,
a humánerőforrás minőségének javítása, s ezen keresztül a munkaerő-piaci keresletkínálat összhangjának javítása, továbbá az informatikai háttér kialakításának és
működtetésének biztosítása.
-

TÁMOP 2.2.2 A pályaorientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesztése
A pályaorientációs résztevékenységeket is végző szakemberek részére alapozó
képzések indulnak, amelyek révén az alapfeladataik mellett felmerülő, életpályatanácsadási tevékenységeiket szélesebb ismeretekre alapozva, hatékonyabban
tudják ellátni.
Tartalom és funkcióbővítések révén továbbfejlesztésre kerül a Nemzeti
Pályaorientációs Portál (NPP). Bővül a tanácsadással foglalkozó szakembereknek
szóló portálrész tartalom- és funkciókínálata. Megújul a hazai foglalkozás- és
szakképesítés-struktúrát teljes mértékben lefedő eszközkészlet. Az elkészített
anyagok munkaadói tartalmakkal bővülnek, megvalósul a munkaadók általi
lektorálásuk, 208 db foglalkozás-bemutató film, valamint 300 db szöveges
foglalkozás-leírás.

-

TÁMOP 2.1.6 Újra tanulok
Az „Újra tanulok” projekt támogatási szerződése 2012. június 27-én került
aláírásra, 20 017 199 500 forintos költségvetéssel. A projektterv 2015 áprilisában
fejeződik be.
A kiemelt projekt célja az alacsony iskolai végzettségű, illetve szakképzetlen
felnőttek számára lehetővé tenni, hogy képzésben vegyenek részt, és ezáltal
javuljon a munkaerő-piaci helyzetük. A program lehetőséget kínál arra, hogy
felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő
alapfokú végzettséget, iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó
kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy
konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket,
szakképzettséget szerezzenek, és ezáltal javuljon a foglalkoztathatóságuk.

-

TÁMOP 2.2.1 A szakképzés és felnőttképzés minőségének és tartalmának
fejlesztése
A szakképzés és a felnőttképzés tartalmi fejlesztése a folyamatszabályozás
alapdokumentumainak elkészítését, bevezetését, a mérés-értékelés kiterjesztését, a
folyamatellenőrzés rendszerének kialakítását, az egyes képzési területek
szabályozásának és tartalmának egységesebbé tételét, az európai képzési
rendszerekhez való közelítését, a kialakított eszközök és rendszerek kipróbálását,
bevezetését és az alkalmazók felkészítését tartalmazza.

-

TÁMOP 1.3.1-12 A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.
A projekt 5 alprojektből áll.
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-

-

-

-

-

1. alprojekt: ügyfélközpontú szemléletmód kialakítása, a munkáltatóknak
nyújtott szolgáltatások fejlesztése, álláskeresői szolgáltatásfejlesztés, a
támogatási rendszer fejlesztése. Integrált folyamatirányítási és
ügyfélkezelési informatikai rendszer létrehozása.
2. alprojekt: új, rendszeres előrejelzési modell létrehozása a munkaügyi
központok és a munkaerő-piaci döntéshozók megfelelő prognózisokkal való
ellátása érdekében, amely eredményesebb és hatékonyabb szolgáltatások és
támogatások kidolgozását teszik lehetővé.
3. alprojekt: a szervezet hosszú távú fejlesztési stratégiájának
újrafogalmazása, beillesztése a vezetés-irányítási rendszerbe. Részterületek:
stratégiai menedzsment, változásmenedzsment, szervezeti kultúrafejlesztés,
minőségirányítási rendszer továbbfejlesztése.
4. alprojekt: határon átnyúló régiók gazdaságának fejlesztése,
tapasztalatcsere az EU munkaügyi szervezeteivel, szakmai kapcsolattartás
harmadik országokkal (ETF országok), a feltörekvő piacok munkaügyi
szervezeteivel.
5. alprojekt: olyan személyzet-fejlesztési program kidolgozása, és
megvalósítása amely a munkatársak kompetenciáira alapozva fejleszti a
meglévő szakmai tudást, képességeset, készségeket.

-

TÁMOP 2.4.8 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi
ellenőrzés fejlesztése
A kiemelt projekt átfogó célja a munkahelyi egészség és biztonság, valamint a
munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzés fejlesztése. A projekt közvetlen céljai
közé tartozik a hatósági ellenőrzés rendszerének, folyamatainak fejlesztése,
hatékonyságának növelése, az ellenőrzések minőségének, irányultságának és
mélységének javítása a munkavédelem és a munkaügy területén; valamint a
munkavállalók, a munkáltatók tájékozottságának, tudatosságának növelése.

-

TÁMOP 5.6.3 A fogvatartottak többszakaszos társadalmi és munkaerő-piaci
reintegrációja és az intenzív utógondozás modellje
Projektgazda/Konzorciumvezető: Belügyminisztérium
Partnerek: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, Büntetés-végrehajtás Országos
Parancsnoksága és az NMH
A kiemelt projekt a bűnismétlés megelőzésének elősegítésével, a képzéssel,
valamint a munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásával kapcsolódik a foglalkoztatás
bővítéséhez.

-

TÁMOP 2.2.7 Út a szakmaválasztásról
A projekt célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban a roma
gyermekek felzárkózási esélyeinek növelése, az oktatási esélykülönbségek és az
iskolai lemorzsolódás csökkentése, ösztöndíj és mentori szolgáltatások
biztosításával, amely a tanulókat a lehető legtovább az oktatási rendszerben való
aktív és eredményes részvételre, kifejezetten a szakiskolai/szakközépiskolai
képzésbe történő bekapcsolódásra ösztönzi. A támogatás hozzájárul a halmozottan
hátrányos helyzetű és roma tanulók továbbtanulási útjainak megerősítéséhez,
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növeli esélyeiket a versenyképes szakképesítés megszerzéséhez, illetve a
munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedéshez.
-

TIOP 3.2.1-12 Az integrált rendszer kereteinek megteremtése a foglalkoztatási
szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével
A konstrukció keretein belül várhatóan 56 kirendeltség fejlesztése valósul meg az
infrastrukturális feltételek biztosításával ingatlanok vásárlása, átalakítása,
felújítása, berendezése útján.

-

ÁROP1.A.4. Nyilvántartások adattisztítási és migrációs feladatainak ellátása
A projekt fő célja, hogy az NMH-ban működő Integrált Rendszer (IR)
szakrendszerében nyilvántartott munkanélküliekről megbízhatóbb, pontosabb
adatokat tudjon szolgáltatni a szakhatóságoknak, valamint hozzájáruljon az ügyfél
kiszolgálási folyamat felgyorsításához, és az ebből következő ügyfél-elégedettség
növeléséhez.

-

EKOP 1.A.2. Irat és dokumentumkezelő rendszer bevezetése
A projekt céljai közé tartozik az egységes irat- és dokumentumkezelő alkalmazás
kifejlesztése, az iratkezelő alkalmazások integrációja, az elektronikus iratkezelés
bevezetése, az elektronikus úton beérkező iratok fogadása és érkeztetése, a
szakrendszeri kapcsolódások kidolgozása, a belső folyamatok informatikai
támogatásának fejlesztése az NMH-ban.

-

EKOP 1.A.2. Portál konszolidáció a Nemzeti Munkaügyi Hivatalban
A projekt végrehajtásával megvalósíthatóvá válik a single sign on (SSO) - egyszeri
bejelentkezési módszer - kialakítása, amely lehetővé teszi a felhasználó számára,
hogy egy adott rendszerbe való belépéskor csak egyszer azonosítsa magát és
ezután minden szolgáltatást további azonosítás-kérés nélkül használhasson.

A Kincstár jelenleg 8 uniós projektben vállalt szerepet és kötött támogatási szerződést
az elmúlt időszakban, melyek 2014. évben is hatással vannak a költségvetési
gazdálkodásukra.
Igazoló hatósági feladatok:
- EGT-NA/HU0012 (Norvég Alap Igazoló Hatóság feladatai);
- ETE/IPA (Európai Területi Együttműködés és Előcsatlakozási Alapok Igazoló
Hatóság feladatai);
- VOP-1.1.1-2009-0001 (Igazoló hatósági feladatok).
Ellenőrzési feladatok:
- VOP-1.1.1-2008-0016 (Eu-s számviteli feladatok, ellenőrzési feladatok);
- TÁMOP-7.2.1-11/K-2012-0001 (EQUAL ellenőrzési feladatok).
Kincstár számára hasznosuló projektek:
- EKOP-1.2.16-2012-2012-0001 (KIRA program fejlesztése);
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-

EKOP-3.1.6-2012-2012-0001 (Önkormányzati ASP Központ felállítása);
ÁROP-1.2.13-2012-2012-0001 (Pénzügyi igazgatási folyamatok és szabályozások
megújítása- szervezetfejlesztés).

Az eddigi projektek közül a következő eredményeket, hasznosulást érte el a Kincstár:
- KGR (KIFÜ által kezelt projekt volt)
A kincstári és elemi költségvetés tervezésére készített rendszer a régi K11
rendszert váltotta fel.
- TÉBA (KIFÜ által kezelt projekt volt)
A családtámogatási ellátások és egyéb ellátások (köznevelési és szociális)
folyósításának egy keretrendszerbe foglalt rendszere. Ezek közül a
családtámogatási ellátások modul működését biztosítja a Kincstár 2013. év
májusától kezdve. A további modulok átvétele 2014. évben várható.
A 2014. évben befejeződő projektek esetében:
- EKOP-KIRA (saját projekt)
Az új illetmény-számfejtési informatikai programmal jelentős mértékben fog
növekedni a szolgáltatás színvonala, az integráltsága révén mind a Kincstár, mind
az igénybevevő intézmények szakmai-pénzügyi munkáját nagymértékben meg
fogja könnyíteni.
- EKOP-Önkormányzati ASP projekt (KIFÜ a fő kedvezményezett, a Kincstár
konzorciumi tag)
Az önkormányzatok részére az új államháztartási számviteli rendszer
bevezetéséhez biztosítja a Kincstár az integrált informatikai rendszert. Biztosítva
lesz ezáltal a beszámolójelentések felülvizsgálatának egységes rendje az
önkormányzati területen.
-

ÁROP (saját projekt)
A projekt megvalósításának határideje: 2014. április 30. Segítségével egy korszerű
szervezet valósulhat meg, jól képzett munkaerő állomány állhat rendelkezésre,
egyszerűsített folyamatok alakulnak ki a Kincstárban.

Az NTH 2014. évi költségvetésében 3,1 millió forint összegű működési bevétel
szerepel az egyéb működési bevételek előirányzaton. A Hivatal közvetlenül az Európai
Bizottságtól elnyert EU támogatás (ESPON SCALES) kedvezményezettje. Az
utófinanszírozott projekt keretében a 2012-2013-ban felmerült és jóváhagyásra kerülő
kiadások megtérülése a 2014. évben realizálódik. A projektben felmerült költségeket
figyelembe véve a kapcsolódó bevételi és kiadási előirányzatokat a 2014. költségvetési
évben a bázis évben történt felhasználás (2012-2013-as költségvetési évben felmerült
kiadások) szerint osztották fel.

Az NFH alaptevékenységének ellátása és finanszírozása tekintetében független az
Európai Uniós támogatási rendszertől. Az intézményen belül azonban több olyan
646

projekt, alprojekt van, melyek vegyes (EU-s és hazai) elő-, vagy utófinanszírozásúak,
így azok az NFH költségvetésére, gazdálkodására is hatással vannak. Ezek a projektek
általában több éves átfutásúak mind a projekt időtartam, mind a finanszírozás,
elszámolás tekintetében.
-

Az NFH keretein belül működtetett Európai Fogyasztói Központ (EFK) az EAHC
által jóváhagyott, a szervezeti kereteket biztosító befogadó intézménnyel (NFH)
megkötött, a szakmai, a jogi és pénzügyi működési feltételeket rögzítő támogatási
szerződés részét képező részletes és sokrétű feladatot meghatározó munkaprogram
és költségvetés alapján végzi tevékenységét. A megkötött támogatási szerződés
értelmében 50%-ban EU-s támogatásból finanszírozott (70 %-os mértékű elő-, 30
%-os utófinanszírozással).

-

A BIOLIFE projekt a CREATOR nevű Interreg IVC pályázati program keretében
elnyert alprojekt, melynek megvalósítása lezárult 2013. március 31-én, az
elszámolás 2014. évben várható.
A projekt célkitűzése, hogy segítse a
hatékonyságát az élelmiszeripar területén újításokat előállító K+F intézmények
által generált innovációs folyamatoknak, hogy olyan új termékek, szolgáltatások,
cégek szülessenek, melyek egy növekvő idősödő társadalom igényeit elégítik ki.

-

Joint Action on Cooperation between PROSAFE and the General Administration
of Quality, Supervision and Quarantine (AQSIQ) of the People’s Republic of
China in the Field of Consumer Product Safety" PROSAFE által koordinált
projekt, melyben az EU tagállamok piacfelügyeleti és fogyasztóvédelmi hatóságai
(köztük az NFH), valamint a kínai állam hasonló hatáskörrel rendelkező hatósága
vesz részt. A projekt célja kínai-európai tapasztalatcsere, konferenciák, közös
ellenőrzések megvalósítása, valamint a kínai hatóság tájékoztatása az EU
elvárásairól. A projekt időtartama 2012.01.01-2013.12.31.-ig tart, az elszámolás
2014. évben történik.
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I. A célok meghatározása, felsorolása
Az állami és európai uniós bevételek hatékonyabb biztosítása érdekében a kormányzat a 2010.
évben a magyar vámhatóság és adóhatóság összevonásáról döntött. Az összevonás eredményeként
2011. január 1-jével megalakult a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV), mely
szervezet irányába a kormányzat részről elvárásként került megfogalmazásra az állami adóhatósági
és vámhatósági feladatok minőségileg új, hatékonyabb, átláthatóbb és költségtakarékosabb ellátása
mellett a költségvetési bevételek biztosítása egy egységes elvek alapján felépülő, egységes
irányítású, integrált szervezet révén, továbbá a pénzügyi és egyes más bűncselekményeket
hatékonyan és eredményesen felderítő bűnügyi szervezetrendszer kialakítása, valamint a teljes
alaptevékenységet átfogó, korszerű információáramlás biztosítása.
A két jogelőd szervezet tevékenységét már az összevonást megelőzően is szoros és kiterjedt
együttműködés
jellemezte,
információk
megosztásával,
közös
ellenőrzésekkel
és
munkabizottságokkal, közös képzésekkel segítették egymás munkáját. Az integráció az új szervezet
keretein belül ezt az együttműködést intézményesítette, azzal, hogy költségtakarékosabb,
rugalmasabb, és az azonos célok, érdekek összehangolása révén hatékonyabb feladatellátást ígért a
közös szervezeti működés eredményeképpen.
A kormányzati elvárások, valamint az integrációs folyamatok eredményes és hatékony teljesítése,
azok maradéktalan megvalósítása érdekében 2011-ben elfogadásra került a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal 2011-2015. évekre szóló intézményi stratégiája, mely a szervezet valamennyi
tevékenységét átfogó stratégiai tervdokumentum.
Az elfogadott stratégiai tervdokumentum meghatározza a NAV küldetését, jövőképét, a stratégia
alapelveit, illetve a szervezet legfontosabb értékeit, valamint kijelöli a jövőkép eléréséhez vezető
stratégiai haladási irányokat. Összességében ezek a stratégiai irányok Magyarországot és az Európai
Uniót megillető közjogi bevételek még hatékonyabb teljesülését, egyidejűleg az ügyfelek felé
magasabb szolgáltatási színvonal nyújtását célozzák. A NAV küldetésének teljesítése, a
jövőképében foglaltak elérése egy korszerű, minőségében új, valóban hatékonyabb szervezet
kialakítását igényli. Az ezt szolgáló változások eredményessége tekintetében kulcskérdés az új
szervezeten belüli együttműködési képesség, a szervezet egységére irányuló törekvési készség,
illetve ezek mértéke. A NAV az első stratégiai tervezési időszak végére el kívánja érni, az
„egységesített” szervezeti együttműködési szintet, amelynél a szervezet céljain, értékrendszerén,
illetve stílusán és tudásán az egész rendszer osztozik. Ennek elérésével a NAV egységes szervezeti
kultúrával, egységes arculattal és azonos logikai folyamatokon alapuló szervezeti felépítéssel fog
rendelkezni.
A kormányzati elvárások teljesítése, valamint az ezek alapján a NAV jövőképében
megfogalmazottak elérése érdekében az intézményi stratégiában meghatározásra kerültek a
szervezet azon legfontosabb irányai, melyek mentén haladva az első stratégiai tervezési időszak
végére elérhető a kívánt célállapot. Ezek az irányok az alábbiak:


A NAV a kötelezettségek teljesítését elősegítő szolgáltatások fejlesztésével, az ügyintézés
egyszerűbbé, kényelmesebbé tételével és célirányos kommunikációval javítja az ügyfelek
önkéntes jogkövetését és adózási hajlandóságát.



A NAV a hatósági eszközök törvényes alkalmazásával következetesen fellép mindazokkal
szemben, akik nem teljesítették kötelezettségüket, és törekszik azok visszatartására, akik
hajlamosak hasonló kockázatvállalásra.
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A NAV ellenőrzési szerepéből adódóan a nemzetgazdasági és társadalmi szerepvállalását
növeli a hazai, valamint az európai uniós gazdasági, pénzügyi és környezetvédelmi érdekek
védelme területén.



A szakmai célok eléréséhez hatékony szervezeti megoldások alkalmazása, törekvés a magas
szintű szakmai ismeretekkel rendelkező, elkötelezett és feddhetetlen munkatársak
foglalkoztatására, munkájukhoz megfelelő anyagi-erkölcsi feltételek biztosítására.



A NAV célja és elkötelezettsége, hogy a lehető legnagyobb mértékben használja ki a
technológia nyújtotta előnyöket az e-ügyintézés, az adatvagyon gazdálkodás és az
intézményesített tudásmegosztás területén.

A szervezet hatékonyabb adó- és vámbeszedésre vonatkozó céljainak elérése azonban nem
nélkülözheti a szabályszerű, hatékony, eredményes és gazdaságos működést biztosító szervezeti
célok kitűzését sem. A szervezeti racionalizálás, a humánerőforrás területén megvalósuló
egységesítési törekvések, illetve az informatikai integráció mellett kiemelt jelentőséggel bír a
szervezet szakmai integrációs folyamatainak meghatározása, melyek közvetlenül befolyásolják a
szervezettel szemben meghatározott kormányzati elvárások teljesítését. Mindezek előfeltétele az
szakmai területek által alkalmazott jogszabályi környezet, ügyviteli és egyéb belső szabályzók
harmonizációja, valamint a harmonizációt tükröző követelményrendszer kialakítása, továbbá az
informatikai rendszerek ennek megfelelő módosítása és a különálló infrastruktúra integrációja.
Fentiekkel összhangban a 2013-2014. évek kiemelt feladata a NAV egységes folyószámla
rendszerének kialakítása, mely mind az ügyfelek, mind a kormányzat, mind a NAV szervezete
tekintetében meghatározó jelentőséggel bír. A folyószámla integráció a NAV egészének érdeke,
mert egy integrált szervezetben elengedhetetlen, hogy valamennyi érintett szerv, szervezeti egység
egyetlen homogén rendszerben végezhesse el az egyes közbevételekhez kötődő folyószámla
vezetési és kezelési feladatot, továbbá a folyószámla integráció alapfeltétele az ezzel párhuzamosan
megvalósuló adó- és vámszakterületi szakrendszeri integrációnak is.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások a 2014. évben

Adatok: millió forint, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet

Bevétel

fő

Támogatás Létszám

139 024,0

3 208,8

135 815,2

22 482

128 476,0

2 934,8

125 541,2

20 876

2. Bűnügyi Főigazgatóság cím

8 103,7

20,0

8 083,7

1 249

3. Képzési Egészségügyi és Kulturális Intézet cím

2 444,3

254,0

2 190,3

357

1. Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazgatása cím
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III. A célok elérésének módja

III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A feladatellátást végző intézményrendszer összetételére és az egyes intézmények tételes
felsorolására a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendeletben írtak az irányadók. E szerint a NAV feladatait
központi szervei, középfokú és alsó fokú területi szervei útján látja el.
A NAV központi szervei a Központi Hivatal, a Bűnügyi Főigazgatóság, az Informatikai Intézet és
a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet.
A NAV középfokú adóztatási szervei a regionális adó főigazgatóságok, a NAV középfokú
vámszervei a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságok, a Repülőtéri Főigazgatóság, a
Bevetési Főigazgatóság és a Szakértői Intézet. A NAV Bűnügyi Főigazgatóságának középfokú
szervei a regionális bűnügyi igazgatóságok. A NAV középfokú adó- és vámszerve a Kiemelt Adó
és Vám Főigazgatóság.
A NAV alsó fokú adóztatási szervei a megyei (fővárosi) adóigazgatóságok és a Kiemelt Adózók
Adóigazgatósága. A NAV alsó fokú vámszervei a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri
igazgatóságok, a Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, az 1. számú
Repülőtéri Igazgatóság, a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság, és az Őrzésvédelmi és Támogató
Igazgatóság. A Bűnügyi Főigazgatóság alsó fokú szerve az Áru- és Bűnjelkezelő Hivatal.

Az intézményrendszer összetétele, a címen belüli intézmények tételes felsorolása

1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím
Központi szervek
NAV Központi Hivatala
NAV Informatikai Intézet
A NAV középfokú adó- és vámszerve
NAV Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága
A NAV középfokú adóztatási szervei
7 db regionális adó főigazgatóság
A NAV alsó fokú adóztatási szervei
NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága
NAV Észak-budapesti Adóigazgatósága
NAV Kelet-budapesti Adóigazgatósága
NAV Dél-budapesti Adóigazgatósága
19 db megyei adóigazgatóság
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20 876 fő

A NAV középfokú vámszervei
7 db regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság
NAV Repülőtéri Főigazgatósága
NAV Bevetési Főigazgatósága
NAV Szakértői Intézete
A NAV alsó fokú vámszervei
NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
NAV Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
NAV Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
NAV Dél-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága
NAV 1. számú Repülőtéri Igazgatósága
NAV 2. számú Repülőtéri Igazgatósága
NAV Őrzésvédelmi és Támogató Igazgatósága
19 db megyei vám- és pénzügyőri igazgatóság
2. Bűnügyi Főigazgatóság cím

1 249 fő

A Bűnügyi Főigazgatóság középfokú szervei
7 db regionális bűnügyi igazgatóság
A Bűnügyi Főigazgatóság alsó fokú szerve
NAV Áru- és Bűnjelkezelő Hivatala
3. Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet cím

357 fő

Az intézményrendszer által ellátandó általános feladatok bemutatása
Az intézmények általános feladatait érintően elmondható, hogy a NAV az állami adó- és
vámhatósági feladatait négy fő tevékenységi körre szerveződve – adóigazgatás, vámigazgatás,
bűnügyi nyomozati tevékenység, valamint az előbbieket támogató informatika – közös szervezet
keretein belül, összevontan látja el.
A NAV kiemelt feladata a költségvetési bevételek biztosítása, törvényi felhatalmazás útján a
közteherviselés alkotmányos elveinek maximális érvényesítése, az adóeljárási folyamatok
egyszerűsítése és a működési hatékonyságának javítása, jogi és hatósági eszközökkel – vám- és
jövedéki, valamint adó- és pénzügyi ellenőrzés, bűnüldözői munka – a jogsértések feltárása és
szankcionálása. Továbbá, az adózók jogkövető magatartásának elősegítése érdekében a
tájékoztatási tevékenység eredményességének javítása, az adózók széles körében az
adótudatosság fokozása az ügyfélorientált szolgáltatások útján.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának bemutatása
(A 2014. évi javasolt előirányzat levezetése)
Adatok: millió forint, egy tizedessel
1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím
2013. évi eredeti előirányzat

Kiadás
132 068,6

Szerkezeti változások
Zárolás beépítése
Online pénztárgép beruházás kivezetése
3 fő nyugdíjazása a 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
szerint
Évközbeni többlet beépítése (jogcímenként)
‒ KEKI Egészségügyi Koncepció végrehajtása
‒ KEKI Teve u. üzemeltetése
‒ BF, KEKI Sportkoncepció végrehajtása
‒ BF Miskolc bérlemény
‒ BF létszámbővítés, Revizori Főosztály, kötelező
gépjármű felelősségbiztosítás fedezete
‒ Működési bevételi előirányzat tartós változása
‒ Kölcsön bevétel tervezése
‒ Felhalmozási kiadások felosztása a címek között
Szintrehozások
‒ BF létszámbővítés, Revizori Főosztály
Többletek
‒ Működési kiadások és az informatikai rendszerek
zavartalan üzemeltetése, üzembiztonságuk folyamatos
fenntartása
‒ A II. besorolási osztályba tartozó foglalkoztatottak
illetményszintjének emelése
2014. évi javasolt keretszám

2. Bűnügyi Főigazgatóság cím

-7 227,1
-2 790,0
-4 500,0
-15,4
78,3
-37,0
-47,6
-20,0
-29,9
-117,2
440,0
190,0
-300,0
-9,0
-9,0
3 643,5

2014. évi javasolt keretszám

630,0

630,0

-7 857,1
-2 790,0
-4 500,0
-15,4
-551,7
-37,0
-47,6
-20,0
-29,9
-117,2

Eng.
létszám
20 896
-20

-20

-20

440,0
190,0
-300,0
-9,0
-9,0
3 643,5

1 143,5

1 143,5

128 476,0

2 934,8 125 541,2

Bevétel
20,0

Támogatás

20 876

Eng.
létszám

7 725,8

1 229

348,9
348,9
1,8
29,9

348,9
348,9
1,8
29,9

20
20

117,2
200,0
9,0
9,0

117,2
200,0
9,0
9,0

20

8 083,7

1 249

8 103,7

654

2 304,8 129 763,8

2 500,0

7 745,8

Szerkezeti változások
Évközbeni többlet beépítése (jogcímenként)
‒ BF Sportkoncepció végrehajtása
‒ BF Miskolc bérlemény
‒ BF létszámbővítés, Revizori Főosztály, kötelező
gépjármű felelősségbiztosítás fedezete
‒ Felhalmozási kiadások felosztása a címek között
Szintrehozások
‒ BF létszámbővítés, Revizori Főosztály

Támogatás

2 500,0

Kiadás

2013. évi eredeti előirányzat

Bevétel

fő

20,0

3. Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet cím
2013. évi eredeti előirányzat
Szerkezeti változások
1 fő nyugdíjazása a 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat
szerint
Évközbeni többlet beépítése (jogcímenként)
‒ KEKI Egészségügyi Koncepció végrehajtása
‒ KEKI Teve u. üzemeltetése
‒ KEKI Sportkoncepció végrehajtása
‒ Működési bevételi előirányzat tartós változása
‒ Felhalmozási kiadások felosztása a címek között
2014. évi javasolt keretszám

Kiadás

Támogatás

Bevétel

2 247,9

250,9

1 997,0

196,4

3,1

193,3

-9,5
205,9
37,0
47,6
18,2
3,1
100,0
2 444,3

3,1

Eng.
létszám
357

-9,5
202,8
37,0
47,6
18,2

3,1
100,0
254,0

2 190,3

357

III.2. Tájékoztatás a több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések
későbbi évekre vonatkozó hatásairól

Adatok millió forintban
Megnevezés

Hálózatfejlesztési projekt
Szerverparkfejlesztési projekt
Videokonferencia rendszer fejlesztése
Ingatlanvásárlás - Salgótarján, Kassai
sor 8-10.
Budapest, Gvadányi u. 69. szám alatti
ingatlan "A" épületnek komplex
felújítása
Budapest, Váci út 48/c-d szám alatti
épület felújítása
Budapest, Kresz Géza u. 13-15. szám
alatti ingatlan felújítása

Indoklás

A szűkös anyagi lehetőségek miatt a hálózati
rendszerek és a szerverpark elöregedtek, frissítésük
szükséges.
A videokonferencia rendszer egységes platformra
helyezése vált szükségessé a hatékonyság növelése
érdekében.
A 2015. évben várhatóan kivitelezhetővé válik az
ingatlanok felújításának II. üteme. Több szervezeti
egység számára hosszú távú elhelyezési megoldást
nyújtana.
Az ingatlanok állapota erősen leromlott, szakaszosan
valósítható meg a hozzávetőlegesen 3 mrd Ft
összértékű felújítás. E felújítási munkából 1 mrd Ft
2014. évben kerül felhasználásra, a fennmaradó
2 mrd Ft terhelné a 2015. ill. további évek
költségvetését.

655

Összeg

150
120
50
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2 000

III.3. Az uniós források felhasználásának szerepe
Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím
Customs és Fiscalis programok
Az Európai Bizottság rendelkezései szerint a Customs 2013 és a Fiscalis 2013 programok pénzügyi
tervezése az adott év április 1-jétől következő év március 31-ig történik. A 2013. év április 1-jétől
2014. év március 31-ére terjedő időszakra Magyarország részére a Customs 2013 program összesen
200 000 eurót biztosít, amely összegből 160 000 euró már átutalásra került, míg a Fiscalis 2013
Program összesen 180 000 eurót biztosít, amely összegből 144 000 euró szintén átutalásra került
már. A két testvér programon belül, 2014-re tervezett nemzetközi vonatkozású belföldi
eseményekre vonatkozóan az előző évben tervezett összegek megközelítőleg fedhetik a várható
költségeket.
Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz (ENPI)
Az ENPI program célja Ukrajna meghatározott régiói és a tagállamok "szomszédos" határ menti
régiói közötti, környezeti, szociális és gazdasági szempontból fenntartható együttműködésének
fokozása és elmélyítése. A támogatásban részesülő projektek finanszírozása részben az ENPI-ből
(90%), részben a 10% arányú nemzeti társfinanszírozásból valósul meg. Magyarország esetében a
nemzeti társfinanszírozás két részből tevődik össze: kormányzati társfinanszírozásból és a
kedvezményezett saját hozzájárulásából, melynek kifizetését a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
átvállalta. Az Európai Bizottság által jóváhagyott „Jól működő és biztonságos határ Magyarország
és Ukrajna között” című nagyprojekt NAV-ot érintő elemei:




Beregsurány-Luzsanka közúti határátkelőhely fejlesztése, magyar oldalon a teherforgalmi
terminál fejlesztése, illetve ukrán oldalon az átkelőhely schengeni kritériumoknak megfelelő
átépítése. A beruházás tervezett költsége mindkét oldalon 2,7-2,7 millió euró (1.
projektelem).
Kutatóeszközök (üzemanyag lefejtő szivattyú benzinhez 3 db, üzemanyag lefejtő szivattyú
gázolajhoz 3 db, üregvizsgáló 8 db) hazai beszerzése az ukrán határszakaszra összesen 0,082
millió euró értékben (4. projektelem).

A tárgyi projekt megvalósítási határideje 2015. december 31., összköltségvetése: bruttó 2 877 334
euró, amelyből ENPI támogatás: 2 594 101 euró, nemzeti társfinanszírozás: 288 233 euró, valamint
5 000 euró összegű a tartalékkeret.
A 2014. évre az 1. projektelemet érintően jelentkező kiadások értéke összesen 2 663 211 euró,
melyből 2 658 725 euró felhalmozási és 4 486 euró dologi kiadásként merül fel. A 4.
projektelemmel (eszközbeszerzés) kapcsolatban 2014. évben 82 729 euró értékben merül fel
költség, melyből 81 643 euró felhalmozási kiadás és 1 086 euró dologi kiadás.
Hercule II. program
A Hercule II program által az EU célja a Közösség pénzügyi érdekeit sértő csalások és egyéb
jogellenes tevékenységek elleni küzdelem. A költségek az alábbiak szerint oszlanak meg: beszerzés
esetén a nettó elszámolható költségek maximum 50%-át az OLAF, a fennmaradó 50%-ot és az ÁFA
összegét pedig a NAV finanszírozza, képzés esetén pedig a nettó elszámolható költségek maximum
80%-át támogatja az OLAF, és a fennmaradó 20%-ot és a teljes költség ÁFA összegét finanszírozza
a NAV.
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„A csalások, cigarettacsempészet és hamisítás elleni küzdelem megerősítése Magyarország külső
határain” című, 497 139 euró összértékű projekt végrehajtására megkötött Támogatási Szerződést
értelmében a következő eszközök kerülnek beszerzésre: 8 db kézi hőkamera, 20 db gépjármű
üregvizsgáló eszköz, 200 db szúrás és vágásálló kesztyű, 2 db hídra szerelhető fix hőkamera, 20 db
üregvizsgáló videóendoszkóp és netbook üregvizsgálóhoz.
A Hercule II. program 2012. éves allokáció maradványának felhasználása érdekében, „Technikai
segítségnyújtás a cigaretta és dohány jelenlétének kimutatásához” címmel közzétett felhívásra a
NAV pályázatot nyújtott be, a következő eszközök beszerzésére: 18 db terepjáró személygépjármű,
9 db fix megkülönböztető jelzés és feliratozás, 9 db mobil megkülönböztető jelzés, Robotrepülőgép
telepíthető vizuális és audio megfigyelő/rögzítő-eszközökkel, GPS nyomkövető rendszer
rögzítő/átjátszó-berendezésekkel és önálló hálózat-építési funkciókkal, felügyelet nélküli videó
megfigyelő rendszer szeizmikus, mágneses és infra mozgásérzékelőkkel kombinálva. A pályázat
összköltségvetése 985 985 euró.
ISEC 2011.
A program keretében benyújtott „Képzési program a bázisolajokkal kapcsolatos csalások elleni
hatékony fellépés érdekében” című pályázati ajánlatot az Európai Bizottság elfogadta. A
Támogatási Szerződés aláírását követően a projekt 2013. január 15-ével megkezdődött.
A 14 hónapos időtartamú, 2013-2014 időszakra vonatkozó projekt keretében Budapesten egy nyitó
és egy záró konferencia, 2 szeminárium és két oktatási program, illetve Katowicében egy oktatási
program kerül megvalósításra. A projektben résztvevő partnerhatóságok a Lengyel Vámhatóság
Katowicei Vámhivatala, a Szlovák Pénzügyi Főigazgatóság, a Cseh Vámhatóság, a Bolgár
Vámhatóság és a Román Vámhatóság.
A projekt teljes költségvetése 155 756 euró, amelynek 90%-át, 140 180 eurót az ISEC program és
10%-át, 15 576 eurót, valamint a projekt keretében nem elszámolható ÁFÁ-t a NAV és a Lengyel
Partner finanszírozza.
Külső Határok Alap 2012.
A „Határátkelőhelyek térfigyelő rendszerének továbbfejlesztése” pályázat 1 039 615 euró
összköltségvetésből az EU támogatás: 779 711 euró, a BM támogatás: 259 904 euró; valamint a
„Határátkelőhelyek rendszám- és konténerazonosító rendszerének továbbfejlesztése” projekt
tekintetében pedig a 758 037 euró összköltségvetésből az EU támogatás: 568 528 euró, míg a BM
támogatás: 189 509 euró.
A projektek végrehajtása 2012 novemberétől 2014. júniusig tart. Jelenleg a projekt második körös
elbírálása van folyamatban a BM által, de a projekt közbeszerzési eljárásának előkészítését meg
kellett kezdeni a tervezett időütemezés alapján. A költségek kifizetésére előre láthatóan 2014. évben
kerül sor.
Külső Határok Alap 2013.
A „Röszke-Horgos közúti határátkelőhely újranyitása” című projektjavaslat kapcsán a fejlesztés
megvalósítását a Magyarország által nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése,
továbbá a közúti közlekedés szabályainak betartatása, valamint a balesetveszély csökkentésének
szándéka indokolják. (A NAV törvény 13. § (8) bekezdésének f) pontja alapján a NAV
feladatkörébe tartozik a közúti határátkelőhelyek fejlesztésével és üzemeltetésével kapcsolatos
feladatok ellátása.)
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Az 1639/2012. (XII. 19.) Korm. határozat alapján 2014. április 30-i határidővel a Röszke-Horgos
közúti határátkelőhelynek alkalmasnak kell lennie a szerb szolgálati személyek elhelyezésére, az
autópályáról letiltott, valamint a nyári, illetve téli csúcsidőszakban a nemzetközi személygépjármű
forgalom ellenőrzésére (elsődleges és másodlagos vizsgálat), illetve a Megállapodásban foglalt
hatósági feladatok (előállítás, visszafordítás stb.) biztosítására is.
A projekt eredményeként a régi röszkei közúti határátkelőhely belépő oldalán, az elsődleges
vizsgálati helyen be- és kilépő oldalon is két-két utasforgalmi sáv kerül kialakításra úgy, hogy az
ellenőrzés iránya megfordítható lesz, igény esetén négy-négy sávon biztosítva a ki- vagy belépést.
A beruházás keretében természetesen a kapcsolódó infrastruktúra is megújul.
A projektjavaslatot, az értékelő bizottság támogathatónak ítélte, így a BM hozzájárult a projekt
megkezdéséhez, és kezdeményezte annak a 2013. éves programba történő beemelését. A beruházás
megvalósítására bruttó 1 307 012 euró költségvetéssel kerülhet sor.
Bűnügyi Főigazgatóság cím
ISEC 2011.
Az Olasz Pénzügyőrség projektjének célja a pénzügyi és gazdasági bűncselekmények területén
dolgozó nyomozók képzése, újabb, trendeknek megfelelő nyomozati eszközök bemutatása és
megismerése, a pályázatban résztvevő tagállami szerveztek közötti tapasztalatcsere és a nemzetközi
együttműködés megerősítése ezen speciális területen. A projekt keretében egy projektindító és egy
projektzáró workshop, 6 alap és 6 haladó nyomozati tanfolyam kerülne megtartásra, amellyel
kapcsolatban az olasz fél a NAV bűnügyi szakterületén dolgozó, angolnyelvtudással rendelkező 39
fő munkatársa részére lehetőséget nyújt a pályázatban való részvételre.
A NAV által delegált résztvevők költségeit (utazás, ellátás, szállás, olaszról angol nyelvre történő
tolmácsolás) 90 százalékban az ISEC 2011 program, a fennmaradó 10 százalék társfinanszírozást az
olasz fél finanszírozza, így a NAV-ot kiadásként a biztosítási költség (körülbelül 700.000 forint) és
a tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm.
rendelet alapján a külföldi napidíj 40%-a (jelenleg minden megkezdett naptári naponként 40 euró)
terheli.
ISEC 2012.
A „Tapasztalatcsere-program a nemzetközi együttműködés fejlesztésére a pénzmosás elleni
küzdelem területén” projekt célja a NAV bűnügyi szakterületén dolgozó munkatársak
megismerkedése a partner államok felderítési és vizsgálati módszereivel, a pénzmosási
bűncselekmények területén mutatkozó trendekkel, naprakész ismereteket szerezve az aktuális
kockázati tényezőkről és profilokról. A 22 hónapra tervezett projekt során egy nyitó és egy záró
konferencia, valamint 8 tanulmányút kerül megvalósításra a megkeresésünkre pozitív választ adó
angol és szlovák vám- és adóhatóság bevonásával. A 2012. októberben benyújtott pályázatot az
Európai Bizottság elfogadta, jelenleg a Támogatási Szerződés megkötésének előkészítése van
folyamatban.
A program költségeit 90 %-ban az Európai Unió, 10%+ÁFA tekintetében pedig a NAV és a Partner
szervezetek finanszírozzák. A projekt nettó összköltsége: 86 595 euró, amelynek a 2014. évben
várhatóan 80%-a kerül kifizetésre.
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I.
I.1.

A XVII. NFM fejezet költségvetését érintő kiemelt változások

A 2014. évtől ellátandó új feladatok és strukturális változások

1. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról
szóló 2013. évi LXVII. törvénnyel 2013. július 1-jével bevezetésre került az UD rendszer
amelynek működtetési kiadásai új elemként jelentkeznek a XVII. NFM fejezetben. A
működtetési kiadásokhoz szükséges forrás biztosítása érdekében a 2013. évben Kormány
hatáskörben létrehozott UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok elnevezésű
fejezeti kezelésű előirányzat a 2014. évi költségvetésbe beépülő módon került
megtervezésre a XVII. NFM fejezetben.
2. A Kormány KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak
költségvetési támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.)
Korm. határozatával döntött meghatározott forgóeszköz-, beruházási-, illetve európai
uniós támogatás önerő- és előfinanszírozására nyújtott új hitelek és hitelkiváltások
kölcsönösszegére vállalt kezességi díjakhoz garanciadíj-támogatás biztosításáról,
valamint egyéb új hitelek kölcsönösszegére vállalt készfizető kezesség hitelösszegre
vetített díjakhoz támogatás biztosításáról. Az NFM feladatkörébe tartozó támogatások
forrását az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja
3. Az NFM igazgatásában megjelenik a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(KTIA), illetve a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésével kapcsolatos
feladatok forrása az Alapoktól kezelésére átvett bevételként, mely az alapkezeléssel
kapcsolatos működési kiadásokra kerül felhasználásra.
4. Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. tv. (Ibtv) 14. §-a alapján az elektronikus információs rendszerek biztonságának
felügyeletét az NFM igazgatásának önálló feladatkörrel és hatósági jogkörrel rendelkező
szervezeti egysége, a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság látja el 15
fővel.
I.2.

Strukturális módosítások

1. Az átláthatóbb és csökkentett adminisztrációval járó gazdálkodás érdekében az NFM
2014. évi költségvetése a 2013. évhez képest az alábbi strukturális változtatásokat hajtotta
végre:
• A 2013. évben az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű
előirányzatból finanszírozott Készenléti szervek digitális rádiórendszerének
üzemeltetése (EDR) feladat ellátásához szükséges forrást az NFM 2014. év
költségvetésében önálló fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja. A költségvetési
gazdálkodással kapcsolatos adminisztráció racionalizálása érdekében a Sulinet
program finanszírozásához biztosított forrás a programot megvalósító Nemzeti
Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézetnél került megtervezésre.
• Az átláthatóbb költségvetési gazdálkodás érdekében a feladatok változatlansága
mellett az Oktatási, kulturális és sport PPP-programok fejezeti kezelésű előirányzat
megbontásra került a Hozzájárulás a Művészetek Palotája működtetéséhez, a
Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához, és a Hozzájárulás
a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzatokra.
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2. Az Elektronikus útdíjfizetési rendszer központosított bevételei – más központosított
bevételekhez hasonlóan – a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
fejezetben kerültek megtervezésre.
3. A közúti finanszírozás forrásszerkezete a 2014. évi költségvetésben átalakul, tekintettel
arra, hogy az Elektronikus útdíjfizetési rendszer bevezetése következtében a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) bevételeit képező, az autópálya
használatból származó matricabevételek csökkennek a 2014. évben. Az
ellentételezésére és a határkikötők működtetésére 12.980,5 millió forint összegű
költségvetési támogatás került megtervezésre a KKK költségvetésében.
4. Az 1440/2013. (VII. 15.) Korm. határozat alapján az EU-s fejlesztési forrásokhoz
kapcsolódó fejlesztéspolitikai létszám (36 fő) és működési forrás átadásra került a
Miniszterelnökség részére.
5. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt az Országgyűlés a Magyar
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvénnyel hozta
létre a Magyar Energia Hivatal általános és egyetemes jogutódjaként. Az új hivatal az
Országgyűlés költségvetési fejezetén belül szerepel, míg a Magyar Energia Hivatal
kikerült a XVII. NFM fejezetből.
6. A
fiatalkorúak
dohányzásának
visszaszorításáról
és
a
dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (Fdtv.) szerinti koncessziós díjból
származó bevétel 2014. évtől a központi költségvetés bevételeit képezik. Az Fdtv.-ben
foglaltak alapján az ND Zrt. feladatainak ellátása érdekében szükséges forrás egy új
fejezeti kezelésű előirányzaton kerül megtervezésre.

II.

Intézményekkel történő feladatellátás

II.1. Intézményrendszerben bekövetkezett 2013. évi változások rövid bemutatása
1. Magyar Energia Hivatal átalakulása, és átadása Országgyűlés fejezet részére: A
Magyar Energia Hivatal meghatározott feladatainak és hatáskörének kibővítése
érdekében szükségessé vált az intézmény átalakítása a társadalom széles körét érintő
egyes ipari, közmű-szolgáltatási tevékenységek nemzetgazdaságilag és társadalmilag
is egyaránt kiemelkedően fontos ágazatainak és szolgáltatóinak egységes
joggyakorlaton alapuló felügyeletét lehetővé tevő állami szabályozás kialakítása, az
állami bevételekkel hatékonyan gazdálkodó, a közjót szolgáló, erős piacszabályozó
állami szerepvállalás megteremtése, az energiafelhasználás hatékonyságának javítása,
a vezetékes energiabiztosítás biztonsága és a fogyasztók védelme érdekében. Ezért
került létrehozásra a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal, amely
irányító szervi jogállással bíró központi költségvetési szerv, az Országgyűlés
költségvetési fejezetén belül, mely általános jogutódja a Magyar Energia Hivatalnak.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII.
törvény április 4-én lépett hatályba.
2. Minden intézményt érintő változás: A 2013. évi eredeti tervezett összeggel
megegyezően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
értelmében a reprezentációs költségek kikerültek a dologi kiadások közül, és
átkerültek a személyi juttatások közé, a kis értékű immateriális javak és tárgyi
eszközök beszerzési előirányzatai a dologi kiadásokból a beruházási előirányzatok, a
nemzetközi tagdíjak és a befizetési kötelezettségek a dologi kiadások közül kerültek
átvezetésre az egyéb működési célú kiadások közé.
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II.2. Az intézményrendszer által ellátandó feladatok, az intézményi előirányzatok
alakulásának ismertetése
1. cím: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása
Az NFM Igazgatás 2014. évi teljes támogatási előirányzata 6.841,2 millió forint, tervezett
bevétele 2.110,8 millió forint, így összesen 8.952,0 millió forint kiadási előirányzattal
rendelkezhet.
A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épültek a következő elvonások: a 2013. évi
zárolás (2013. évi támogatás 2 %-a) 136,5 millió forint és a Nemzeti Jogszabálytár
működtetésére átadott 54,2 millió forint.
A nemzeti fejlesztési miniszter a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló
2010. évi XLII. törvény, és az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet által
meghatározott feladatait a minisztérium hivatali szervezete segítségével látja el. A hivatali
szervezet feladatai tekintetében a 2014. évi tervezés során, a költségvetési támogatást érintően
az annak tervezett előirányzatát befolyásolja:
• Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013.
évi L. tv. (Ibtv) 14. §-a alapján az elektronikus információs rendszerek biztonságának
felügyeletét az önálló feladatkörrel és hatósági jogkörrel rendelkező szervezeti egység,
a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság látja el 15 fővel.
•

Az NFM Igazgatásnál került megtervezésre az önálló számlával nem rendelkező
fejezeti kezelésű előirányzatokat érintő tranzakciós illetéket 174,5 millió forint
összegben.

•

Az 1440/2013. (VII. 15.) Korm. határozat alapján az EU-s fejlesztési forrásokhoz
kapcsolódó fejlesztéspolitikai létszám (36 fő) és működési forrás átadásra került a
Miniszterelnökség részére, ezért az NFM Igazgatás kiadási és támogatási előirányzata
255,2 millió forinttal csökkent.

•

Az OSAP kezelésével összefüggő szakmai feladatok átadásra kerültek a KSH részére,
ennek következtében az Igazgatás dologi kiadásai 75,0 millió forinttal csökkentek.

•

A víziközmű-szolgáltatással és működtetéssel kapcsolatos minisztériumi szintű
feladatok (jogalkotói feladatok, szakmai felügyelet) ellátásához szükséges forrás 2014.
évben beépül az NFM Igazgatás költségvetésébe, amelynek következtében az NFM
Igazgatás támogatási előirányzata 224,1 millió forinttal emelkedik. (A
többlettámogatás biztosítására a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
részére a központi költségvetés javára előírt befizetési kötelezettségének azonos
összeggel történő megemelése ad lehetőséget.)

•

Az NFM igazgatás 2014. évi bevételeinek növekedését a következők okozzák:
- Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladatés hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló
271/2013. (VII. 15.) Korm. rend. hatálybalépését követően a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap (KTIA) kezelését az NFM szervezete látja el, ezért
az NFM Igazgatás 2014. évi költségvetésében az Alap kezelése miatt 1.793,2
millió forint bevétellel és kiadással, valamint 16 fős létszámbővítéssel számolt.
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-

Az atomenergiával, valamint az energetikával kapcsolatos egyes törvények,
továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei
őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CI. tv.
(Atv.) 16. § (2) bekezdése alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelését
az Országos Atomenergia Hivataltól veszi át az NFM Igazgatás, mely 3 fő
létszámbővítést és 141,0 millió forint kiadási és bevételi előirányzat növekedést
eredményezett.

-

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényből adódó NFM
igazgatásnál felmerülő feladatok forrása a részvénytársaság koncessziós
szerződésen kívüli, részvénytársaságot megillető egyéb szolgáltatásaiért járó
díjakon felüli egyéb bevételek (különösen a késedelmi pótlék, kártérítés, kötbér),
amelynek tervezett összege 51,0 millió forint.

Az NFM Igazgatás 2014. évi engedélyezett létszámkerete 624 fő.
millió forintban
01. cím. Nemzeti
Kiadás
Bevétel
Támogatás
Engedélyezett
létszám (fő)
Fejlesztési Minisztérium
Igazgatása
2013. évi törvényi
349,7
6.823,8
626
7.173,5
módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (zárolás)
-136,5
-136,5
Egyszeri feladatok kivétele
-54,2
-54,2
Egyéb változások:
fejezetek közötti
-230,2
-230,2
-21
nullszaldós
átcsoportosítások
Többlet (jogcímenként)*
Tranzakciós illetékek
174,5
174,5
Víziközmű felügyeleti,
minisztériumi hatósági
-224,1
224,1
feladatok ellátása
KTIA kezelésbe vétele
1.793,2
1.793,2
16
KNPA kezelésbe vétele
141,0
141,0
3
Magán és egyéb jogi
32,8
32,8
személyek kártérítése
NIIFI-nek Sulinet miatt
-2,5
-2,5
átadott tranzakciós illeték
A Nemzeti
Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt.-t megillető
51,0
51,0
egyéb szolgáltatásaiért járó
díjakon felüli egyéb
bevételek
2014. évi javasolt
8.877,0
2.110,8
6.766,2
624
előirányzat
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3. cím: Nemzeti Információs Infrastruktúra Intézet
A Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) 2014. évi teljes támogatási
előirányzata 1.655,6 millió forint, tervezett bevétele 913,3 millió forint, vagyis összesen
2.568,9 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a 2013. évi 16,7 millió forint zárolás
és a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm.
határozatban előírt nyugdíjazások miatti csökkentés, amelynek összege 0,9 millió forint.
Az átláthatóbb költségvetési gazdálkodás érdekében, illetve a pénzügyi és adminisztrációs
terhek csökkentésének érdekében a NIIFI-nél kerül megtervezésre a Sulinet program
finanszírozásához biztosított forrás, valamint a kapcsolódó tranzakciós illeték.
Az intézmény tevékenysége a NIIF Programról szóló 5/2011. (II. 3.) Kormányrendelet 1. §ban meghatározott Fejlesztési Program működésével, forrásainak felhasználásával
kapcsolatos feladatok ellátása. Ezen túlmenően ellátja a kormányzati célú hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat. Alaptevékenysége az információs
infrastruktúrával kapcsolatos szolgáltatás és fejlesztés és az országos számítógép-hálózati
rendszerek működtetése nemzetközi kijáratával együtt, ennek keretében különösen:
- országos és nemzetközi számítógép-hálózati kapcsolatok, valamint az európai
oktatási-kutatási számítógép-hálózatok színvonalának megfelelő szolgáltatások
biztosítása,
- a számítógép-hálózati technológiák alkalmazásának és fejlesztésének végrehajtása,
továbbá az eredmények széles körű terjesztése a felhasználói kör intézményeiben,
- a nemzetközi informatikai és kommunikációs kutatási programokban való magyar
részvétel elősegítése,
- a kormányzati számítógépes hálózat tűzfala és a NIIF Internet közötti, az igényeknek
megfelelő sávszélességű IP kapcsolat biztosítása.
A Kormányrendelet 1. §-a szerint „a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program
biztosítja a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és
más oktatási, tudományos és kulturális szervezet információs infrastruktúrájának és országos
számítógépes hálózati szolgáltatásainak összehangolt fejlesztését, valamint az országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatok, információs szolgáltatások elérését”. Az Intézet a
Kormányrendeletnek megfelelően 2013. évtől átvette a közoktatási intézmények információs
infrastruktúrájával kapcsolatos feladatokat is (Sulinet). A felhasználói kört valamennyi
felsőoktatási intézmény, kutató fejlesztő helyek, közgyűjtemények és egyéb oktatási,
tudományos és kulturális szervezetek jelentik.
Bevételi előirányzatként 200,0 millió forint többletforrás került tervezésre, amelynek oka,
hogy a Sulinet projekt miatt a NIIFI-nek több tagintézménye lett, így a tagintézményi
bevételek is növekedni fognak.
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A NIIF Intézet 2014. évi engedélyezett létszámkerete 71 fő.
03. cím. Nemzeti Információs
Infrastruktúra Intézet
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Létszámváltozás,
projektek,
Sulinet
Báziscsökkentés
(zárolás,
nyugdíj)
Többlet (jogcímenként)*
Tranzakciós illeték
Sulinetre forrás
Sulinet: tagintézményi kör
növekedése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

1.549,2

713,3

Támogatás
835,9

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
42
29

-21,8

-21,8

2,5
839,0

2,5
839,0

200,0

200,0

2.568,9

913,3

1.655,6
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4. cím: Országos Atomenergia Hivatal
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2014. évi teljes támogatási előirányzata 16,9 millió
forint, tervezett bevétele 2.376,3 millió forint, vagyis összesen 2.393,2 millió forint kiadási
előirányzattal rendelkezhet.
A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a 2013. évi zárolás 0,3 millió forint
összegben.
Az Országos Atomenergia Hivatal feladatait és hatáskörét az atomenergiáról szóló 1996. évi
CXVI. törvény, az OAH nukleáris energiával kapcsolatos európai uniós, valamint nemzetközi
kötelezettségekkel összefüggő feladatköréről, az OAH hatósági eljárásaiban közreműködő
szakhatóság kijelöléséről, a kiszabható bírság mértékéről, valamint az OAH 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. (V. 5.) Korm. rendelet határozza meg.
Az OAH alapvető feladata az atomenergia biztonságos alkalmazásával, különösen a nukleáris
anyagok és létesítmények biztonságával és védettségével, a nukleáris fegyverek
elterjedésének megakadályozására létrejött atomsorompó rendszerrel, a nukleárisbalesetelhárítással kapcsolatos hatósági feladatok, baleseti helyzetben döntés-előkészítési teendők,
valamint az ezekkel összefüggő tájékoztatási tevékenység összehangolása, illetve ellátása.
Ezen túlmenően az OAH feladata az atomenergia alkalmazásával összefüggő nemzetközi
együttműködés összehangolása, e területen államközi és kormányközi egyezmények
előkészítése és végrehajtásának megszervezése. Az OAH látja el a Nemzetközi Atomenergia
Ügynökséggel, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségével, az Európai Unió szakmai
szervezeteivel, továbbá az atomenergia békés célú alkalmazása területén működő más
nemzetközi és regionális kormányközi szervezetekkel kapcsolatos együttműködési és szakmai
képviseleti feladatokat.
2014. évtől kezdődően már nem az OAH látja el a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
kezelésével kapcsolatos feladatokat. Az atomenergiával, valamint az energetikával
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kapcsolatos egyes törvények, továbbá a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi es
a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény módosításáról szóló 2013. évi CI.
törvény (Atv.) 16. § (2) bekezdése alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap kezelését az
OAH-tól átveszi az NFM Igazgatása, mely az OAH-nál 3 fő létszámcsökkentést is
eredményez a 214,2 millió forint bevételcsökkenés mellett. Az NFM Igazgatás a Központi
Nukleáris Pénzügyi Alap kezelésére mindössze 141,0 millió forint összegben vesz át forrást
az Alaptól, tekintettel a költségvetési egyenlegjavító intézkedésekre.
Bevételi többletként 17,2 millió forint került tervezésre, amely a kiégett kazetták miatti
többletbevételből adódik. Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 19. § (2)
bekezdés c) pontja szerint a felügyeleti díj éves mértéke többek között az atomerőművi
kiégett üzemanyag átmeneti tárolója esetén az előző év végén tárolt kiégett kazetták
darabszáma és a számítási alap szorzata (75000 Ft/db). A 2014. január 1-én tárolt kazetták
száma 7687 db lesz. A többlet a kiégett kazetták darabszámának az előző évihez képest
történő
növekedése.
Az atomerőművek működésének egyik következménye, hogy elhasznált (kiégett) fűtőelemek
keletkeznek, melyek kezeléséről és elhelyezéséről gondoskodni kell. Miután eltávolítják a
reaktorból a fűtőelemeket, azokat bizonyos ideig vizes, úgynevezett pihentető medencében
helyezik el. Ekkor már nem folyik bennük nukleáris láncreakció, csupán a radioaktív
bomlások eredményeznek hőfejlődést. A tárolási idő korlátját a medence kapacitása szabja
meg. A pihentető medencéből 3-5 év tárolás után szállítják el a kiégett kazettákat.
Az OAH engedélyezett létszáma 80 fő.
04.
cím.
Országos
Atomenergia Hivatal
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (zárolás)
KNPA kezelési feladatok
megszűnése
Többlet (jogcímenként)*
Kiégett kazetták
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

2.590,5

2.573,3

-0,3

Támogatás
17,2

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
83

-0,3

-214,2

-214,2

17,2
2.393,2

17,2
2.376,3

-3

16,9

80

5. cím: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) 2014. évi tervezett bevétele 2.467,7 millió
forint, támogatása nincs, vagyis összesen 2.467,7 millió forint kiadási előirányzattal
rendelkezhet.
A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült: a közszférában alkalmazandó
nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban előírt nyugdíjazások
miatti csökkentés, amelynek összege – szintrehozással együtt - 11,2 millió forint.
A Hivatal feladata a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvényben meghatározott
bányafelügyeleti tevékenység ellátása a területi szerveivel, a bányakapitányságokkal
együttműködve. A bányafelügyelet a hatósági felügyelet keretében a bányatörvényben és a
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külön jogszabályokban meghatározott ásványvagyon-gazdálkodási, műszaki-biztonsági,
munkavédelmi, munkaügyi, tűzvédelmi, piac-felügyeleti, építésügyi hatósági és építésfelügyeleti hatásköröket gyakorol. A bányafelügyelet tűzvédelmi hatósági jogköre a bányák
földalatti, valamint ezzel egy tekintet alá eső külszíni részére terjed ki. Az intézmény
alaptevékenysége a bányászat állami szakigazgatási feladatainak végrehajtása. Az állami
földtani feladatok ellátását a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet közreműködésével végzi.
Az MBFH-ról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása, valamint az ásványi
nyersanyag és a geotermikus energia természetes előfordulási területének komplex
érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról szóló 103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet új
feladatokat határozott meg az MBFH számára. A fenti jogszabályok alapján létrejött
közreműködési megállapodás alapján az állami többletfeladatok ellátása az MFGI
bevonásával történik.
Többletbevétel tervezése a következő jogcímen történt: a bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvény (továbbiakban Bt.) és annak végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.)
Korm. rendelet (továbbiakban Bt. Vhr.) A Bt. 43. § (9) bekezdése alapján a bányafelügyelet
működését hatósági jogkörhöz kapcsolódó bevételeiből fedezi. A hatósági jogkörhöz
kapcsolódó bevételek meghatározó hányadát a felügyeleti díj képezi, melynek a fizetésére a
bányatelek jogosultja, valamint a földgáztárolói, -szállítói és -elosztói, PB-gáz forgalmazói
engedélyes kötelezett. A bányatelek jogosultjai tekintetében a 2014. évben fizetendő
felügyeleti díj számítási alapját a 2013. évre a bányajáradék önbevallásban bevallott ásványi
nyersanyag érték képezi. A felügyeleti díj a bányatelekből az előző naptári évben kitermelt
ásványi nyersanyag értékének 0,4 %-a. A 2014. évben fizetendő felügyeleti díj értékének
prognosztizálása a jelenleg rendelkezésre álló tényadatokon alapul, figyelembe véve a díjra
ható további tényezőket (pl. gázolaj világpiaci ára, fajlagos érték emelkedése) is.
A bevételi többletek az alábbi többletfeladatok forrásait fedezik: támogatásértékű kiadás
MBFH-MFGI közreműködési megállapodásban foglalt, forráscsökkenés miatt 2013-ban
elmaradt, valamint új feladatokra (66,4 millió forint), szolgáltatásköteles digitalizált állami
földtani adatok MBFH-nál történő kezelésének biztosítása, figyelemmel a koncessziós
tevékenységhez kötődő adatszolgáltatási tevékenységre (110,0 millió forint) és a magminta
raktárak elmaradt állagmegőrzési és veszélyelhárítási munkáira (25,0 millió forint).
Az MBFH 2014. évi engedélyezett létszámkerete 167 fő.
05. cím. Magyar Bányászati
és Földtani Hivatal
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (nyugdíj)
Többlet (jogcímenként)*
Felügyeleti díjbevétel
növekedése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

2.277,5

2.277,5

-11,2

-11,2

201,4

201,4

2.467,7

2.467,7
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Támogatás

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
167

167

7. cím: Nemzeti Közlekedési Hatóság
A Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) 2014. évi tervezett bevétele 29.196,9 millió forint,
támogatása nincs, vagyis összesen 29.196,9 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a közszférában alkalmazandó
nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozatban előírt nyugdíjazások
miatti csökkentés, amelynek összege – szintrehozással együtt - 12,9 millió forint.
Az NKH a Közlekedési Főfelügyelet, a Központi Közlekedési Felügyelet, a megyei (fővárosi)
közlekedési felügyeletek és a Polgári Légiközlekedési Hatóság jogutódjaként, a közúti és a
vasúti közlekedéssel, a hajózással, valamint a polgári légiközlekedéssel kapcsolatos
közlekedési hatósági feladatok ellátására a Kormány által 2007. január 1-től létrehozott
országos hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv.
Alaptevékenysége az általános közigazgatás, melynek keretében ellátja a jogszabály által a
feladat- és hatáskörébe utalt első- és másodfokú közúti közlekedési hatósági feladatokat, légi
közlekedési hatósági feladatokat, katonai légügyi hatósági feladatokat, vasúti közlekedési
hatósági feladatokat, vasúti igazgatási feladatokat, hajózási hatósági feladatokat, valamint
ellátja a megyei, fővárosi kormányhivatalok közlekedési felügyelőségei tekintetében a
szakmai felügyeleti és ellenőrzési feladatokat. Jogi személyiséggel nem rendelkező különös
hatáskörű elsőfokú szervei az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, a Közúti Gépjárműközlekedési Hivatal és a Légügyi Hivatal.
Az autóbuszos utasjogi és piacfelügyeleti szakterület 25 fős létszámigénye új feladat,
felmerülését a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2013. január
1-től hatályos piacfelügyeleti és 2013. március 1-jétől hatályos utasjogi rendelkezései,
továbbá az autóbuszos személyszállítási szolgáltatásnak a 181/2011/EU rendeletben nem
szabályozott részletes feltételeire, az abban foglaltak alóli mentességre, az autóbuszos
személyszállítási szolgáltatások feltételekre, valamint a közúti személyszállítási
üzletszabályzatra vonatkozó szabályokról szóló 213/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet
indokolja. Az új feladattal összefüggésben az NKH feladat- és hatásköre is kibővítésre került
a 212/2012. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint. Az előterjesztésben jelzett 25 fős
létszámfejlesztéssel összefüggésben központi többletforrás (támogatás) biztosítása nem
szükséges, a létszámfejlesztés forrásának fedezetét az NKH által beszedett hatósági díjbevétel
többlete teremti meg, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény
alapján az előző évi autóbusszal végzett közúti személyszállítási szolgáltatások teljesítéséből
származó nettó árbevétel 0,1%-a, ez összesen 239,5 millió forint többletbevételt jelent.
Az NKH 2014. évi engedélyezett létszámkerete 527 fő.
07.
cím.
Nemzeti
Közlekedési Hatóság
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (nyugdíj)
Többlet (jogcímenként)*
Piacfelügyelet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

28.970,3

28.970,3

-12,9

-12,9

239,5
29.196,9

239,5
29.196,9

669

Támogatás

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
502

25
527

8. cím: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) 2014. évi teljes támogatási
előirányzata 12.980,5 millió forint, tervezett bevétele 45.835,1 millió forint, vagyis összesen
58.815,6 millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a 2013. évi zárolás 3,7 millió forint
összegben.
Az országos közúthálózat működtetésének finanszírozási konstrukciójában az országos
közúthálózat finanszírozási forrásai a KKK intézményi bevételi főösszegében kerültek
megtervezésre.
A KKK felelős az állami tulajdonba tartozó országos közúthálózat, továbbá az ezek
fejlesztésének finanszírozási céljait szolgáló külön jogszabály hatálya alá tartozó fejezeti
kezelésű előirányzatok kezelésével, működtetésével, valamint felhasználásával kapcsolatos
feladatok ellátásáért. Továbbá gondoskodik - a koncessziós szerződés keretében vagy
magántőke bevonásával megvalósult és megvalósuló országos közutak kivételével - az
országos közúthálózat vagyonkezeléséről és a vagyonnyilvántartás működtetéséről.
Az intézmény feladata a közúti közlekedés, szállítás igazgatási feladatainak ellátása, ennek
során az egységes közlekedési infrastruktúra fenntartásának és fejlesztésének összehangolása
és felügyelete.
Az Elektronikus útdíjrendszer bevezetése miatt a KKK bevételéből kieső, az autópálya
használatból származó matricabevételek ellentételezése költségvetési támogatással történik. A
KKK-nál tervezett költségvetési támogatás tartalmazza a határkikötők működtetésének
forrásigényét is.
A KKK 2014. évi engedélyezett létszámkerete 124 fő.
08. cím. Közlekedésfejlesztési
Koordinációs Központ
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (zárolás)
Létszámnövekedés,
projektmenedzser
Többlet (jogcímenként)*
Közlekedéspénztár és a
határkikötők működtetésére
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

58.819,3

58.635,1

-3,7

Támogatás
184,2

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
122

-3,7
2

58.815,6

-12.800,0

12.800,0

45.835,1

12.980,5

124

10. cím: Közlekedésbiztonsági Szervezet
A Közlekedésbiztonsági Szervezet (KBSZ) 2014. évi teljes támogatási előirányzata 475,2
millió forint, tervezett bevétele nincs, vagyis összesen 475,2 millió forint kiadási
előirányzattal rendelkezhet.
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A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a 2013. évi zárolás 9,4 millió forint
összegben.
A KBSZ feladata a légi, a vasúti és a vízi balesetek, súlyos események független szakmai
vizsgálata, azzal a céllal, hogy az elemzésekből levonható tanulságok alapján javaslatokat
tegyenek a jövőbeni hasonló események elkerülése érdekében. Tevékenységük alapvető
céljának ebből adódóan a megelőzést tekintik.
A KBSZ szakmai feladat-ellátását már 2011. évben is jelentősen befolyásolták a nemzetközi
kötelezettségek teljesítéséből adódó új előírások és elvárások. Az Európai Parlament és a
Tanács 996/2010/EU rendelete két vonatkozásban is bővítette a Szervezet együttműködési
kötelezettségeit: egyrészt előírja a nemzeti balesetvizsgáló szervezetek európai uniós
hálózatának létrehozását és annak rendszeres működtetését, másrészt az Európai
Repülésbiztonsági Ügynökség bevonását a biztonsági vizsgálatokba. Általában véve az
európai uniós közlekedésbiztonsági szervezetek aktivitásának növekedése tapasztalható, és
ezzel a nemzeti balesetvizsgáló szervezetek felé delegált kötelezettségek köre is bővül.
A légi-, a vasúti és a vízi közlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai
vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosítása által a vasúti területen is
bevezetésre került az üzembentartói vizsgálat, amely eddig csak a légiközlekedés területén
végrehajtandó vizsgálat volt.
Többlettámogatás a következő jogcímekre került tervezésre: a HungaroControl Magyar
Légiforgalmi Szolgálat Zrt. 2014. évtől kezdődően átveszi a Koszovó feletti magas légtérben
az irányítást. A KFOR-ral kötendő megállapodás értelmében a polgári léginavigációs
szolgálat és kapcsolódó légiközlekedési hatósági feladatok ellátásáról a Koszovó feletti
magaslégtérben szóló 1181/2012 (VI. 1.) Korm. határozat alapján az irányítói jellegű
események vizsgálata a KBSZ feladata lesz, ennek ellátásához szükséges támogatási forrás
9,2 millió forint. Az egységes európai repülési adatbázis (ECCAIRS- 5 ECF verzió)
bevezetésére 5,2 millió forint többlettámogatás került tervezésre. Az adatbázis bevezetését és
használatát nemzetközi jogszabályok írják elő, amelyek alapján a KBSZ részére kötelező a
rendszer használata.
A KBSZ 2014. évi engedélyezett létszámkerete 54 fő.
10.
cím.
Közlekedésbiztonsági
Szervezet
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (zárolás)
Többlet (jogcímenként)*
Koszovói légtér
ECAIRS 5ECF adatbázis
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

470,2

470,2

-9,4

-9,4

9,2
5,2
475,2

9,2
5,2
475,2
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millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
54

54

11. cím: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) 2014. évi teljes támogatási
előirányzata 436,3 millió forint, tervezett bevétele 60,0 millió forint, vagyis összesen 496,3
millió forint kiadási előirányzattal rendelkezhet
A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a 2013. évi zárolás 8,9 millió forint
összegben.
A KIFÜ alaptevékenységként önállóan vagy konzorciumi formában végzi a Kormány által
kijelölt, európai uniós forrásból – különösen az Új Széchenyi Terv (ÚSzT, korábban: Új
Magyarország Fejlesztési Terv) Elektronikus Közigazgatás Operatív Program és az
Államreform Operatív Program keretében – megvalósuló vagy megvalósítani kívánt, a
Kormány irányítása alá tartozó központi közigazgatási szerveket érintő, feladatkörébe utalt
ágazati informatikai tárgyú kiemelt projektek projektgazdai feladatait. Ennek keretében
biztosítja a projektmenedzsment és a független minőségbiztosítási feladatok ellátását,
gondoskodik a pénzügyi elszámolások szabályszerűségéről, végzi a nyilvánosság
tájékoztatásával kapcsolatos tevékenységeket. Gondoskodik a költségvetési forrásból
finanszírozott informatikai tárgyú egyes ágazati (különösen a központi közigazgatási,
önkormányzati igazgatási, rendészeti, egészségügyi, oktatási, vidékfejlesztési, környezetügyi,
foglalkoztatási) fejlesztések megvalósításáról a Kormány vagy az érintett miniszterek erre
vonatkozó megállapodása alapján. Szolgáltatást nyújt az Elektronikus Közigazgatás Operatív
Program és az Államreform Operatív Program keretén kívül megvalósuló informatikai tárgyú
projektek esetében a projektmenedzsment feladatok támogatásához az érintett
minisztériumokkal kötött megállapodása szerint.
Többletbevételként került megtervezésre az EFER működtetésével kapcsolatban a
felhasználók által a bankköltségekre történő 50,0 millió forint összegű befizetés.
A KIFÜ 2014. évi engedélyezett létszámkerete 68 fő.
11.
cím.
Kormányzati
Informatikai
Fejlesztési
Ügynökség
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (zárolás)
Többlet (jogcímenként)*
EFER miatti tranzakciós díj
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

455,2

10,0

-8,9
50,0
496,3

Támogatás

445,2

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
68

-8,9
50,0
60,0

436,3

68

12. cím: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) 2014. évi teljes támogatási előirányzata
7.883,0 millió forint, tervezett bevétele 1.791,1 millió forint, vagyis összesen 9.674,1 millió
forint kiadási előirányzattal rendelkezhet.
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A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a 2013. évi zárolás 159,7 millió forint
összegben és a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII.
29.) Korm. határozatban előírt nyugdíjazások miatti csökkentés, amelynek összege 6,6 millió
forint.
A KEF alapfeladatai körében biztosítja a Miniszterelnökség, a Magyar Köztársaság
minisztériumainak felsorolásáról szóló 2010. évi XLII. törvény 1. §-ában felsorolt
minisztériumok – kivéve a Honvédelmi Minisztériumot, továbbá a Külügyminisztérium
irányítása alá tartozó külképviseleteket – működéséhez szükséges munkakörnyezetet, ennek
keretében gondoskodik az említett szervezetek elhelyezését szolgáló ingatlanok és az
intézményi működéshez szükséges gépjárművek üzemeltetéséről, továbbá a szervezetek
munkavégzéshez szükséges tárgyi eszközökkel és készletekkel történő ellátásáról – ide nem
értve az informatikai-telekommunikációs eszközöket –, illetve az intézményi működéshez
szükséges kiszolgáló tevékenységek megszervezéséről.
A KEF által üzemeltetett gépjárművezetők foglalkoztatásához szükséges erőforrások
biztosítására 5,6 millió forint átcsoportosítás valósul meg a KEF javára, az NGM, az EMMI
és a KIM terhére.
Fentieken túl a Miniszterelnökséghez, valamint az EMMI-hez kapcsolódó üzemeltetési
feladatok ellátására (Markó utca 9. és Báthory utca 10. szám alatti ingatlanok) 100,0 millió
forint többlet költségvetési támogatás került tervezésre, míg elvonásra a Parlamenti szobák
rekonstrukciójának 40,0 millió forint-os forrása került, tekintettel arra, hogy a feladat egyszeri
volt, és az 2013. évben megvalósult.
A KEF 2014. évi engedélyezett létszámkerete 567 fő.
12. cím. Közbeszerzési és
Ellátási Főigazgatóság
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (zárolás és
nyugdíj)
Fejezetek közötti
átcsoportosítás
Többlet (jogcímenként)*
Parlamenti szoba felújítása
Intézményi többletbevétel
Markó utca, Báthory utca
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

9.689,9

1.706,2

Támogatás
7.983,7

-166,3

-166,3

5,6

5,6

-40,0
84,9
100,0
9.674,1

-40,0

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
567

84,9
1.791,1

100,0
7.883,0

567

14 cím: Magyar Földtani és Geofizikai Intézet
A Magyar Földtani és Geofizikai Intézet (MFGI) 2014. évi teljes támogatási előirányzata
609,9 millió forint, tervezett bevétele 395,0 millió forint, vagyis összesen 1.004,9 millió forint
kiadási előirányzattal rendelkezhet.
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A 2014. évi előirányzatok tervezése során bázisba épült a 2013. évi zárolás 12,4 millió forint
összegben.
Az MBFH-val összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 320/2011. (XII.27.)
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése a Magyar Állami Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet nevét
Magyar Földtani és Geofizikai Intézet megnevezésre változtatta, ugyanezen szakasz alapján a
393/1896. számú Alapító Okirattal I. Ferencz József által 1869. június 18-án alapított Magyar
Állami Földtani Intézet általános jogutódja is a Magyar Földtani és Geofizikai Intézet lett. Az
MFGI önállóan működő központi költségvetési szerv, pénzügyi, számviteli és gazdálkodási
feladatait az önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező az MBFH látja el.
Az MFGI feladata az állami földtani és geofizikai kutatással, valamint klímapolitikával
összefüggő feladatok ellátása, valamint az állam földtani feladataiban, és az MBFH
jogszabályban megállapított bányászati és földtani feladatainak ellátásában történő
közreműködés.
Az MFGI-nél többletbevétel került tervezésre összesen 81,4 millió forint összegben, amely a
következők szerint oszlik meg: 21/2013. (III. 26.) VM rendelet alapján vízföldtani napló
kiadása 15,0 millió forint összegben, négy fő létszámemeléssel, támogatásértékű bevétel a
MBFH-MFGI közreműködési megállapodásban foglalt, forráscsökkenés miatt 2013-ban
elmaradt, valamint új feladatokra összesen 66,4 millió forint (gravimetriai hálózat
üzemeltetésre 51,4 millió forint, vízföldtani napló kiadására 15,0 millió forint).
Az MFGI 2014. évi engedélyezett létszámkerete 169 fő.
14. cím, 2. alcím. Magyar
Földtani és Geofizikai Intézet
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Báziscsökkentés (zárolás)
Többlet (jogcímenként)*
MBFH-MFGI támogatásértékű
bevétel
Vízföldtani napló kiadása
Gravimetriai hálózat
üzemeltetés
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

935,9

313,6

-12,4

622,3

165

-12,4

15,0

15,0

15,0

15,0

51,4

51,4

1.004,9

395,0
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Támogatás

millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)

4
609,9

169

III.

Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

III.1. Kiemelt célú beruházások támogatása
20/31/2 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű
előirányzat
Az Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások fejezeti kezelésű előirányzat
2014. évi teljes támogatási előirányzata 332,0 millió forint, tervezett bevétellel nem
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 332,0 millió forint.
Az előirányzat fedezetet biztosít egyrészt a 813. számú főút, Győr keleti elkerülő út (az M1
autópálya és a 14. sz. főút között) I. üteme munkálataira, másrészt az 5. sz. főút 93+051 km
szelvényében körforgalmi csomópont kiépítésére.
millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi törvényi módosított
310,0
310,0
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
-1,0
-1,0
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
-104,5
-104,5
- Fejezeti kezelésű előirányzatok
közötti átcsoportosítás
Egyéb változások:
- zárolás bázisba építése
-77,5
-77,5
Többlet
205,0
205,0
2014. évi javasolt előirányzat
332,0
332,0
20/31/3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés fejezeti kezelésű
előirányzat
Az Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés fejezeti kezelésű előirányzat
2014. évi teljes támogatási előirányzata 1.364,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 1.364,0 millió forint.
Az előirányzatból a korábbi években elkezdett projektek lezárásából adódó feladatok,
valamint a folyamatban lévő, projektek megvalósítása (pl. az M4 Pest megyei szakaszainak
tervezése, a Felsőszölnök-Kétvölgy közötti út építése) történik.
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Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változások:
- egyszeri feladat kivétele
- zárolás bázisba építése
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1.572,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
1.572,0

-4,1

-4,1

-900,0
-393,0
1.089,1
1.364,0

-900,0
-393,0
1.089,1
1.364,0

20/31/6 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása fejezeti kezelésű előirányzat
A Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi teljes
támogatási előirányzata 1.495,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 1.495,5 millió forint.
A vasúti hidak és kapcsolódó műtárgyaik állapotának romlása az utóbbi évek során jelentősen
felgyorsult, ezért szükséges a korábban elindított felújítási program folytatása, a legsürgetőbb
hídrekonstrukciós munkák elvégzése.
A felújítás eredményeképpen a vasúti közlekedés biztonságának és versenyképességének
javítása, tengelyterhelés korlátozások feloldása, sebességkorlátozások felszámolása, további
állapotromlás megelőzése valósul meg. A munkák során vasútvonalakon lévő fontosabb hidak
felújítása mellett kisebb hidak (átereszek, patakok feletti hidak) felújítására, rekonstrukciójára
kerül sor.
millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi törvényi módosított
5.814,0
5.814,0
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
-4,5
-4,5
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változások:
- egyszeri feladat kivétele
-2.855,7
-2.855,7
- zárolás bázisba építése
-1.458,3
-1.458,3
2014. évi javasolt előirányzat
1.495,5
1.495,5
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III.2. Közlekedési ágazati programok
20/32/1 Közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat
A közösségi közlekedés összehangolása fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási
előirányzata 433,5 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata
összesen 433,5 millió forint.
Az előirányzat finanszírozza a közösségi közlekedés összehangolt működését és fejlesztését
szolgáló intézményrendszert, a KTI Közlekedéstudományi Intézet NKft. Személyközlekedési
Igazgatósága (SZI) keretein belül működő 5 közlekedésszervező irodát, amelyek feladata az
országos, regionális és elővárosi vasúti és autóbuszos menetrend tervezése, előkészítése, új,
hatékony menetrendi struktúrák kidolgozása, a menetrendek társadalmi egyeztetése,
alágazatok közötti összehangolása, valamint a teljesítés nyomon követése, a személyszállítási
szolgáltatások minőségellenőrzése.
Az előirányzat finanszíroz továbbá kiemelt, részben a Széll Kálmán tervben foglalt, és a hazai
közösségi közlekedés átalakítását érintő fontos stratégiai feladatokat (tarifa- és utazási
kedvezmények, az ágazatfinanszírozási rendszer, az utastájékoztatás, az egységes menetrendi
adatbázis és elektronikus viteldíj-rendszer továbbfejlesztése), amelynek a döntéselőkészítési
feladatait a KTI Stratégiai Projekt Igazgatóság (SPI) közreműködésével látjuk el. Az SPI
további feladata a közlekedési szolgáltató társaságok közösségi közlekedés-fejlesztési
projektjeinek nyomon követése, felügyelete, a közlekedési szektort érintő grafikus adattár és
szakmai kiadványok gondozása, valamint közreműködik a nemzeti intelligens közlekedési
rendszerek (ITS) stratégia kidolgozásában.
Az SPI keretén belül működő KTI Közlekedési Módszertani Központ (KMK) támogatásának
célja az országos szintű jegy- és bérletrendszer előkészítését és bevezetését megalapozó
térinformatikai háttér és szolgáltatási környezet megteremtése és működtetése, közreműködés
a műszaki átjárhatóság megteremtésében, a kapcsolódó szabványok hazai adaptációja és
gondozása, és a központi szolgáltatások folyamatosan fejlesztése. A KMK rendeltetése a
Tudástár, a Közlekedési Adatközpont és a Transmodel adattár karbantartása, az egységes
menetrendi adatbázis és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások kialakítása.
Az előirányzat nyújt fedezetet a személyszállítási közszolgáltatások működtetéséhez és
fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb szakmai feladatok elvégzésére, beleértve a közösségi
közlekedés irányítási és szervezeti rendszerének fejlesztését, a személyszállítási
szolgáltatásokról szóló törvény alkalmazásával kapcsolatos feladatokat és az akadálymentes
közlekedés fejlesztésével összefüggő szakmai feladatokat.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
Egyéb változások:
- zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
466,5

677

Bevétel

millió forintban
Támogatás
466,5

83,6

83,6

-116,6
433,5

-116,6
433,5

20/32/3 UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok
Az UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi
teljes támogatási előirányzata 10.000,0 millió forint, tervezett bevétellel nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 10.000,0 millió forint.
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény (a továbbiakban UD tv.) rendelkezései szerint 2013. július 1. napján
bevezetésre került a megtett úttal arányos díjszedési rendszer. Az UD tv. 13. § (1) bekezdése
értelmében az útdíjból származó bevétel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
14. § (4) bekezdés d) pontja szerint a központi költségvetés bevétele.
Az NFM fejezetben tervezett előirányzat az alábbi - az UD rendszer működtetése és a
működtetéshez kapcsolódóan szükséges egyéb – feladatokra biztosít fedezetet:
a) a megtett úttal arányos díjszedési, díjellenőrzési támogatói feladatok ellátásához
szükséges eszközök és létesítmények működtetésével, üzemeltetésével, illetve
fenntartásával, valamint az útdíjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzési
támogatói feladatok elvégzésével, továbbá az ahhoz kapcsolódó tevékenységek
(különösen műszaki, szakmai, pénzügyi, számviteli, jogi tevékenységek) ellátása,
b) a megtett úttal arányos díjszedési kötelezettséggel összefüggő közúti jelzések és
egyéb forgalomtechnikai elemek előállítása és kihelyezése,
c) az UD rendszer elindítása másodlagos hatásainak vizsgálatát célzó közúthálózati
forgalmi és környezeti monitoring tevékenység,
d) a megtett úttal arányos díjszedési, egyetemes útdíjszolgáltatói és díjellenőrzési
támogatói feladatok műszaki és pénzügyi auditjának elvégzése,
e) az UD rendszerhez szükséges díjpolitikai szakértői feladatok elvégzése,
f) az egyeztető szervi feladatok ellátása,
g) az útdíjszedő és az útdíjszolgáltatók tevékenységének felügyelete, valamint
h) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ UD rendszerrel kapcsolatos
többletfeladatai.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
-

10.000,0

0,0

millió forintban
Támogatás
10.000,0

20/32/5 TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat
A TEN-T projektek fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi teljes támogatási előirányzata
1.500 millió forint, kiadási előirányzata összesen 1.500,0 millió forint. Mivel a 2014. év a
TEN-T projekteknél átmeneti év, ezért 2014-ben bevételi előirányzattal nem rendelkezik.
Az előirányzat biztosítja a
• Tanulmányok a 22. számú kiemelt fontosságú vasúti projekt kidolgozásához
(A négy tagállamot – Görögország, Bulgária, Románia, Magyarország – érintő projekt
első szakaszában értékelő tanulmány elkészítésére került sor, amely figyelembe véve
az érintett nemzeti vasútfejlesztési terveket, a tengely érintett országokra eső
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szakaszán közös, egységes működési feltételekre tesz javaslatot. Ezen értékelő
tanulmány megalapozza a későbbi fejlesztéseket),
• IRIS Europe III.
(Az IRIS III, azaz a „Folyami információs szolgáltatások megvalósítása Európában”
program keretében folyik a magyar hajózási információs rendszer felkészítése az
európai szabványnak megfelelő folyami információs rendszer működtetésére. A
feladat folytatása a már sikeresen lezajlott IRIS I. és IRIS II. projekteknek)
projektek finanszírozását, valamint az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz (CEF) újonnan
induló projektjeinek előkészítését, illetve az újonnan megnyert projektek 2014. évi forrását.
A kötelezettségek aláírt, illetve kiadás előtt álló EU bizottsági határozatokon alapulnak.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változások:
- bevétel csökkenése
- egyszeri
feladatok
miatti
báziscsökkentés
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2.008,6

Bevétel
195,9

-195,9
-312,7

-195,9

1.500,0

0,0

millió forintban
Támogatás
1.812,7

-312,7
1.500,0

20/32/6 Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat
A Belvízi hajózási alapprogram fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási
előirányzata 0,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 0,1
millió forint.
Az alapprogram célja, a belvízi hajózási piac Európai Bizottság által megállapított súlyos
zavara esetén, a közösségi szintű szerkezetátalakítási intézkedések rendezéséhez szükséges
finanszírozási forrás biztosítása. A piac zavara esetén a tagállamokban létrehozott alapok
között átutalásokra kerül sor, amelynek keretében – a magyar belvízi hajózás helyzetével
összefüggésben – a magyar alap fogadó alapként működik. A belvízi hajózási alapprogram
létrehozását a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény írja elő.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
0,1
0,1

millió forintban
Támogatás
0,1
0,1

20/32/11 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű
előirányzat
A Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
2014. évi támogatási előirányzata 270,8 millió forint, bevételi előirányzata 1.500,0 millió
forint, kiadási előirányzata 1.770,8 millió forint.
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A hazai közúti közlekedésbiztonság legfontosabb feladata a balesetek megelőzése, az
emberéletek védelme, hiszen az emberi tragédiák mellett a sérülések, áldozatok hatalmas
nemzetgazdasági terhet is jelentenek az országnak.
A hazai közúti közlekedésbiztonsági feladatok célrendszerét a Közúti Közlekedésbiztonsági
Akcióprogramot tartalmazza, amely három éves időszakra szóló stratégiai dokumentum. A
három évet átfogó Akcióprogram mellett tárgyévekre lebontott Intézkedési Tervek készülnek.
A forrásfelhasználás szakmai területei:
- az országos közúti közlekedésbiztonsággal, a közúti balesetek megelőzésével
összefüggő oktatási, nevelési, jogalkotási, műszaki – szabályozási, infrastruktúra
fenntartási és – fejlesztési, kommunikációs, projekt- és programszervezési feladatok,
-

közlekedésbiztonság szakterületen a hazai és nemzetközi jogszabályokban előírt
adatgyűjtés, kutatás, közlekedésbiztonsági stratégiaalkotás, közlekedésbiztonsági
kutatási és technológia fejlesztéssel összefüggő monitoring és koordináló tevékenység,

-

a járművezető képzés közlekedésbiztonsági célú fejlesztése,

-

a közlekedésbiztonság állami és hatósági feladatai, nemzetközi szervezetekben való
képviselet,

-

kapcsolódó kutatási, szakértői feladatok elvégzése a döntéstámogatás hatékonyabbá
tétele érdekében.

A közlekedésbiztonság javítása érdekében az Európai Bizottság célkitűzése a halálos
kimenetelű közúti balesetek számának felére történő csökkentése 2020. évre a 2010. évihez
képest. Hazánk vállalta a célkitűzés megvalósítását, melynek elérése érdekében a nemzeti
sajátosságokat figyelembevevő hazai program mentén az állami feladatok elvégzése
szükséges.
Az előirányzat felhasználása a közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatainak
teljesítéséhez szükséges pénzügyi forrásokról és azok felhasználásának módjáról szóló
188/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul.
Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram részeként végrehajtandó feladatok:
- a kisköltségű közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai beavatkozások
- az Európai Bizottság által támogatott e-Call témájú „HeERO” projekt
Az előirányzat biztosítja a kapcsolódó tranzakciós illeték forrását is.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
-A
közösségi
közlekedés
összehangolása fejezeti kezelésű
előirányzat javára
Egyéb változások:
- zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1.861,6

Bevétel
1.500,0

-0,4
-90,4
1.770,8
680

millió forintban
Támogatás
361,6

-0,4

1.500,0

-90,4
270,8

20/32/12 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű
előirányzat
A Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
2014. évi bevételi előirányzata 175,0 millió forint, támogatási előirányzattal nem rendelkezik,
így kiadási előirányzata 175,0 millió forint.
Az előirányzat bevételi forrása a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban
tartásával,
környezetvédelmi
felülvizsgálatával
és
ellenőrzésével,
továbbá
a
gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról
szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (2) bekezdése szerinti környezetvédelmi
hozzájárulás. A környezetvédelmi hozzájárulás 50%-a a közlekedési hatóságot illeti meg.
A 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti az előirányzat közlekedésikörnyezetvédelmi célokra használható fel:
-

a közúti közlekedés környezetvédelmi stratégiák, rendeletek, intézkedések kidolgozása
(zajvédelem, levegőtisztaság-védelem, energetika),
a közúti közlekedés környezetvédelmi kutatásfejlesztése, valamint ennek keretében
környezetvédelmi
mérőeszközök,
berendezések
beszerzésének,
korszerű
fejlesztésének támogatása,
környezetvédelmi információs adatbázis létrehozása és működtetése, hatásvizsgálatok
módszertani fejlesztése,
a lakosság tájékoztatása, környezetvédelmi tudatosságának javítása.

A 2014. évben ellátandó feladatok:
-

Az 1330/2011. (X.12.) Korm. határozattal elfogadott Kisméretű Szálló Por (PM10 szilárd
részecske) Csökkentés Ágazatközi Intézkedési Program közlekedési és környezetvédelmi
feladatainak ütemezett végrehajtása.
A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia (NÉS) felülvizsgálata, illetve a második NÉS
kidolgozása, valamint a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia közlekedés környezetvédelmi
faladatainak kidolgozása.
A közlekedés környezetvédelmi és energiahatékonysági szabályozásához kapcsolódó
kutatási és előkészítős feladatok ellátása.
Az előző évek gyakorlatának megfelelően a tárca közlekedési és környezetvédelmi
szemléletváltozást segítő programjainak (Mobilitási hét, Autómentes nap, Bringázz a
munkába! , kerékpáros programok) folytatása.

Az előirányzat biztosítja a tranzakciós illeték forrását is.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
175,0

Bevétel
175,0

175,0

175,0

681

millió forintban
Támogatás

20/32/13 Zajtérképezés EU tagállami feladatai
A Zajtérképezés EU tagállami feladatai fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi teljes
támogatási előirányzata 69,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 69,8 millió forint.
A stratégiai intézkedési terv kidolgozása EU-tagállami kötelezettség, amelyet az Európai
Parlament és Tanács 2002/49/EK számú, a környezeti zajterhelés értékeléséről és kezeléséről
2002. június 25-én kelt irányelvét Magyarországnak az Európai Unióban tagállamként való
részvételéből fakadóan a hazai jogrendbe átültető szabályozás a környezeti zaj értékeléséről és
kezeléséről szóló 280/2004 (X.20.) Korm. rendelet előírásai szerint kell elkészíteni az állami
kezelésben lévő nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra („fő közlekedési létesítmények”).
A Tanácsi irányelv az un. „stratégiai zajtérkép”-ek elkészítésének az előírásával éri el az
egyes tagállamok lakossági zajhelyzetének egységes elvek szerinti feltárását, míg a zajhelyzet
értékelése és a zajhelyzet kezelésének a stratégiája a stratégiai zajtérképre épülő „intézkedési
terv”-ben kerül rögzítésre. A fejlődés, a változások követése az anyagok 5 éves periódusban
történő felülvizsgálásával valósul meg.
Az előirányzat forrást biztosít a Stratégiai zajvédelmi intézkedési terv I. részének
elkészítésére a mintegy 2600 km összhosszúságú közúti főközlekedési létesítményekre
vonatkozóan, továbbá azokra a mintegy 500 km összhosszúságú, legnagyobb forgalmú
szakaszokra vonatkozóan, amelyek esetében a szabályozás szerint esedékes az 5 évvel
korábban kidolgozott stratégiai zajvédelmi terv felülvizsgálata.
Az állami kezelésben lévő nagy forgalmú közutakra és vasútvonalakra vonatkozóan a
stratégiai intézkedési tervek elkészítéséért az NFM felelős. A 58/2012. (X. 31.) NFM kijelölő
rendelet a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft-t jelölte ki a stratégiai zajvédelmi
intézkedési terv elkészítésére.
A fő közlekedési létesítményekre elkészülő zajvédelmi intézkedési terv megalapozza a 20142020-as programozási időszakban a települési zajvédelem javítását eredményező zajvédelmi
beavatkozások szükséges (zajvédelem zajárnyékoló létesítményekkel, valamint a
forgalomszervezés és a passzív zajvédelem eszközeivel, továbbá útkorszerűsítés keretében
alacsonyzajú kopórétegek alkalmazásával, stb.) forrásigénye tervezésének szakmai hátterét.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:

Kiadás

Bevétel
-

2014. évi javasolt előirányzat
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millió forintban
Támogatás
-

69,8

69,8

69,8

69,8

III.3. Hazai fejlesztési programok
20/33/1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat
A Beruházás ösztönzési célelőirányzat (BC) 2014. évi teljes támogatási előirányzata 13.470,8
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 13.470,8
millió forint.
A BC stratégiai fontosságú eszköz a Kormány befektetés-ösztönzési politikájában. A BC
terhére a legalább tíz millió euró elszámolható költségű beruházásokhoz a Kormány egyedi
döntése alapján közvetlen, vissza nem térítendő támogatás nyújtható.
A BC terhére az EKD rendszer (Egyedi Kormány Döntés) keretében kedvezményezett
vállalkozások részére történik folyósítás. A nemzetgazdasági jelentőségű beruházások egyedi
kormánydöntés alapján történő támogatásának célja, hogy a környező országokkal
versenyképes támogatási konstrukció kínálásával elősegítse a működő tőke-beáramlás
szempontjából meghatározó nagyberuházási projektek megvalósulását. A működő tőke
befektetések ösztönzése, illetve a munkahelyteremtés a Kormány kiemelt stratégiai célja. A
Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy tíz év alatt egymillió új munkahelyet kell
megteremteni.
Az előirányzatból kerül finanszírozásra továbbá a BC felhasználásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásában kezelő szervezetként résztvevő MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
Zrt. részére biztosítandó díj, illetve a támogatások kifizetése kapcsán felmerülő, a Magyar
Államkincstár által felszámított szolgáltatási díjak összege, valamint a tranzakciós illeték is.
Az előirányzat a Kormány egyedi döntéseivel megítélhető regionális beruházási támogatás
szabályairól és a Beruházás ösztönzési célelőirányzat felhasználásának szabályairól szóló
270/2012. (IX. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban Korm. rendelet) meghatározott célok
figyelembe vételével, a rendeletben meghatározott jogcímeken használható fel, működési
támogatásnak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem
térítendő támogatás) formájában.
Egyedi beruházási támogatás néhány meghatározott iparági kivétellel, bármely iparágban és
gazdasági területen megvalósuló beruházáshoz nyújtható, de a támogatás meghatározásakor
előnyt élveznek az alábbi iparágakban és gazdasági területen megvalósuló beruházások:
a) biotechnológiai ipar,
b) egészségipar,
c) elektronikai ipar,
d) élelmiszeripar,
e) gépipar,
f) gyógyszeripar,
g) információ és telekommunikációs technológia ipar,
h) járműipar,
i) környezetvédelmi ipar,
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j) kutatás-fejlesztési célú beruházás,
k) logisztika,
l) megújuló-energia-ipar,
m) regionális szolgáltató központok létesítése vagy bővítése,
n) turizmust fejlesztő tevékenység,
o) védelmi ipar.
A Kormányrendelet jelöli ki a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt és a Magyar
Gazdaságfejlesztési Központot az egyedi Kormánydöntésen alapuló támogatási rendszerben
eljáró kezelő szervezetekként.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
13.470,8

Bevétel

13.470,8

millió forintban
Támogatás
13.470,8
13.470,8

20/33/2 Turisztikai célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat
A Turisztikai célelőirányzat (TC) 2014. évre tervezett teljes támogatási előirányzata 9.996,0
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 9.996,0
millió forint.
A TC a Kormány által jóváhagyott turizmuspolitika megvalósításának eszköze. Az
előirányzat célja elsősorban a nemzeti marketing- és promóciós tevékenység finanszírozása és
a turisztikai kínálat minőségi és mennyiségi fejlesztése hazai forrású pályázatok és az
előirányzat felett rendelkező miniszter egyedi támogató döntése révén.
A Formula One Administration Limited (FOA) és a Hungaroring Sport Zrt. között a 20122016. évekre vonatkozóan meghosszabbított promóciós szerződés, valamint a Formula-1
Világbajnokság Magyar Nagydíj 2012-2016. között történő megrendezésével kapcsolatos
kormányzati szerepvállalásról szóló 1214/2012. (VI. 26.) Korm. határozat 1. pontja alapján a
TC terhére történik a világ legnézettebb sporteseményei közé tartozó Magyarország számára
jelentősen pozitív makrogazdasági hatással bíró Formula 1 - Magyar Nagydíj rendezői
jogdíjának támogatása.
A TC keretéből történik hazánk nemzeti turisztikai marketingfeladatait ellátó Magyar
Turizmus Zrt. jövő évi működésének, 2014. évi marketingterv megvalósításának, a 2015. évi
marketingtevékenysége előkészítésének, valamint a 2014. évi szúnyoggyérítéssel kapcsolatos
feladatok ellátásának finanszírozása. A Magyar Turizmus Zrt. – a megfelelő
információáramlás segítésével és a turisztikai termékek értékesítésének ösztönzésével elősegíti a belföldi és beutazó turizmus forgalmának, a vendégéjszakák számának és a
vendégköltés növelését, ezáltal pedig támogatja a magyar gazdaságban új munkahelyek
létrehozását és fenntartását, valamint hozzájárul a magyar GDP kiegyensúlyozott
növekedéséhez és az életminőség javításához is. A Társaság létrehozza, fejleszti és irányítja
továbbá a regionális és a külképviseleti hálózatot, közreműködik az országos TourinformIroda-hálózat megszervezésében, működésük fejlesztésében és koordinálásában. A külföldi
küldőpiacok esetében a gazdasági környezet alakulása után a pozitív országimázst és a
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szükséges nagyságrendet elérő, hatékony marketingtevékenységet tartják a beutazó turizmusra
legjelentősebb hatást gyakorló tényezőnek, amelynek legfontosabb nevesített hordozója a
Magyar Turizmus Zrt.
A TC felhasználásával kapcsolatos feladatok végrehajtásában közreműködő szervezetként
résztvevő MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. részére biztosítandó
közreműködői díj finanszírozása is a TC-ből történik.
millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi törvényi módosított
12.498,6
12.498,6
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
-30,1
-30,1
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változások:
-zárolás bázisba építése
Többlet:
- Kiemelt nemzetközi sportesemények
támogatása (Formula-1 Magyar
Nagydíj)
2014. évi javasolt előirányzat

-3.124,7

-3.124,7

652,2

652,2

9.996,0

9.996,0

20/33/3 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat
A Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat (GFC) 2014. évi támogatási előirányzata
1.522,4 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen
1.522,4 millió forint.
A GFC forrásának jelentős része a Széchenyi Kártya Program NFM kezelésébe tartozó
Konstrukciói kamat- és kezességi díjtámogatása (Folyószámla, Forgóeszközhitel, Beruházási
Hitel, Önerő Kiegészítő Hitel, Támogatást Megelőlegező Hitel) céljaira kerül felhasználásra.
Az ÚSzT hét, egyben több ágazatot magában foglaló kitörési pontjaként meghatározott
programok megvalósítása során a mikro-, kis- és középvállalkozások – az európai uniós
forrásokon túl – jelentős hazai forrásokhoz juthatnak. Ezen források egyik fontos eleme a
Kormány I. Akciótervének nyomán kibővített Széchenyi Kártya Program, melynek keretében
a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások egyszerűsített eljárással, állami támogatás mellett
juthatnak finanszírozási lehetőséghez különböző kedvezményes hiteltípusok révén. A
támogatási mértékeket a Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának
folytatásáról szóló 1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat módosításáról szóló 1226/2013.
(IV. 23.) Korm. határozat határozza meg, amely 2013. május 1-től emelte a fejlesztési hitelek
kamattámogatási mértékeit.
A GFC-re tervezett forrásból a fenti programelemeken túl teljesítményalapon kerülnek
finanszírozásra az előirányzat és egyes korábbi gazdaságfejlesztést szolgáló előirányzatok
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működtetéséhez kapcsolódó közreműködő szervezeti feladatok (szerződéskezelés, műszaki és
pénzügyi ellenőrzés, könyvvizsgálat, követeléskezelés, egyéb feladatok ellátása) költségei.

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változások:
-zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2.036,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
2.036,0

-4,6

-4,6

-509,0
1.522,4

-509,0
1.522,4

20/33/4 Területfejlesztési célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat
A Területfejlesztési célelőirányzat (továbbiakban: TFC) fejezeti kezelésű előirányzat 2014.
évi támogatási előirányzata 1.140,9 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata 1.140,9 millió forint.
Az előirányzat biztosít forrást a korábbi évek hazai területfejlesztési támogatási rendszerének
keretében megkötött támogatási szerződések állományának kezelésével kapcsolatos költségek
finanszírozására, különös tekintettel a hazai területfejlesztési programok végrehajtásában
közreműködő szervezetek (megyei önkormányzatok, regionális fejlesztési ügynökségek,
Magyar Államkincstár) feladatellátásával összefüggő források biztosítására.
Az előirányzott forrás biztosítja továbbá a fejlesztéspolitikai intézményrendszeri szereplők
számára előírt feladatok végrehajtásához szükséges működési feltételek megteremtésének
kiegészítő támogatását. Az európai uniós források felhasználásában közreműködő szervezetek
rendszerének finanszírozása ugyanis európai uniós források felhasználásával alapvetően
megoldott. Ezen szervezetek működése során felmerülnek azonban olyan költségek, amelyek
európai uniós források terhére történő elszámolása közösségi normák rendelkezéseiből
adódóan nem lehetséges. Az előirányzat a fentiek mellett ezen költségek finanszírozását is
szolgálja.
Az előirányzat biztosítja továbbá az ELI lézer kutatóközpont (ELI-ALPS) projektet
megvalósító ELI-HU Nonprofit Kft. nemzetközi és hazai feladatellátásához szükséges
működési költségek fedezetét.
A fenti feladatokon túl a tervezett forrásból finanszírozásra kerülnek a hazai fejlesztéspolitika
céljainak elősegítését szolgáló szakmai feladatok és projektek megvalósítása, illetve a
területfejlesztési szakterület stratégiai céljaihoz és kiemelt feladataihoz kapcsolódó kutatások,
fejlesztési tanulmányok elkészítése.
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Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe

Kiadás
1.525,7

egyéb változások
- zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

millió forintban
Támogatás
1.525,7

-3,4

-3,4

-381,4
1.140,9

-381,4
1.140,9

20/33/5 Agrármarketing célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat
Az Agrármarketing célelőirányzat (AC) 2014. évi teljes támogatási előirányzata 855,9 millió
forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 855,9 millió
forint.
A Magyar Turizmus Zrt. által ellátandó belpiaci közösségi agrármarketing tevékenység célja:
• a magyar élelmiszeripari termékek és borok fogyasztásának ösztönzése,
• az új hazai termelők és termékeik belföldi piacra lépésének elősegítése,
• a helyben előállított, kiemelten a hagyományos és kézműves élelmiszerek, borok
fogyasztásának ösztönzése,
• a vásárlói preferencia befolyásolása a magyar termék branding kialakításával,
• a közvetlen értékesítési csatornák népszerűsítése.
Belföldi tevékenység keretében a fesztiválokon való részvétellel, illetve kistermelők
hagyományos élelmiszer- és borbemutatóinak támogatásával az értékesítés ösztönzése mellett
a gasztroturizmus fellendítése is célként szerepel. Ezek a rendezvények a helyi gazdaságiközösségi életre gyakorolt hatásukon túl az adott településre, régióra irányítják a közönség
figyelmét és további látogatók ezreit vonzzák az ország minden részéből.
A termékpályák vonatkozásában a legfontosabb három ágazat, amelyre a tevékenység
összpontosít: zöldség-gyümölcs, hús és tej.
A magyar termékek piaci helyzetének javítását szolgáló kommunikációs és innovatív
értékesítés ösztönző kampányok mellett cél az ágazatot időről-időre sújtó természeti vagy
ember által okozott krízisek marketing eszközökkel történő enyhítése is.
A közösségi agrármarketing tevékenység keretében kifejtett külpiaci aktivitás a magyar
mezőgazdaság és élelmiszeripar feldolgozott termékeinek külföldi piacra lépését, az export
növelését és a kínálat szélesítését, valamint a magyar termékek pozitív képének kialakítását
szolgálja.
Cél az integrált akciók megvalósítása: a közösségi kiállítási részvétel, gasztronómiai
események és az eladáshelyi akciók kombinálása, kibővítve, ahol lehetőség van rá, a
turisztikai akciókkal.
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A nemzetközi kiállítási programban átértékelés alapján csak olyan élelmiszeripari és agrárszakkiállításokon történő részvétel várható, amelyek színvonala és látogatottsága üzleti és
agrárdiplomáciai szempontból feltétlenül indokolja a közösségi standdal történő részvételt. Az
EU-n kívüli külpiaci expanzió jegyében cél az új kiállításokon való megjelenés az arab és az
ázsiai piacokon.
A közösségi agrármarketing tevékenység keretében szervezett programokkal, a
rendezvényeken való megjelenéssel a résztvevő magyar termelők ismertsége nő, kapcsolataik
kiépülnek, piaci helyzetük erősödik, általában a magyar termékek és az ország megítélése
javul mind a belföldi, mind a külföldi szakközönség és fogyasztók körében egyaránt.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változás:
-egyszeri
feladat
miatti
báziscsökkentés
-zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
3.144,7

Bevétel

millió forintban
Támogatás
3.144,7

-2,6

-2,6

-1.500,0

-1.500,0

-786,2
855,9

-786,2
855,9

20/33/20 Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat
Az Intézményi kezességi díjtámogatások fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási
előirányzata 1.545,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata 1.545,3 millió forint.
A KKV-szektor hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak költségvetési
támogatásának növelésére javasolt lépésekről szóló 1310/2013. (VI. 7.) Korm. határozattal
kihirdetett kezességi díjtámogatások forrását biztosítja a célelőirányzat.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
-

1.545,3
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millió forintban
Támogatás
1.545,3

III.4. Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek
20/34/1 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat
Az Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi
támogatási előirányzata 17.154,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata 17.154,8 millió forint.
Az előirányzat alapvető célja a kormányzat egészének vonatkozásában ellátandó
infokommunikációs feladatok biztosítása, az államigazgatás alapvető működésének
informatikai támogatása, valamint az állampolgárok alkotmányos jogainak biztosításához,
gyakorlásához szükséges informatikai feltételek biztosítása.
A fenti célok elérése érdekében az előirányzat biztosítja a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat
(NTG) és az arra épülő minősített információkat továbbító hálózat működtetését,az EU
elektronikus ügyintézési folyamataiba való bekapcsolódását, a Központosított informatikai és
telekommunikációs szolgáltatásokat, a Közháló infokommunikációs szolgáltatásokat,
valamint a felső- és közoktatási intézmények, kutató-fejlesztő helyek, közgyűjtemények és
más oktatási, tudományos és kulturális szervezetek jogtiszta szoftverlicensszel történő
ellátását, az EFER üzemeltetésének finanszírozását, továbbá az okmányirodák alapvető
informatikai eszközökkel való ellátását és hálózati összeköttetését.
Az NTG működtetése magába foglalja az állami intézmények és szervezetek távközlési és
részben távközlési feladatnak minősített informatikai szolgáltatásokkal való ellátását. A
feladat tartalmazza számos (több mint tíz), a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010.
(XII. 28.) Korm. rendelet szerinti különböző tulajdoni helyzetű hálózat működtetését, illetve
az állami intézmények és szervezetek távközlési kiszolgálását. A 346/2010. (XII. 28.) Korm.
rendelet határozza meg azon hálózatokat, amelyek tekintetében a kormányzati célú hírközlési
szolgáltatói feladatokat a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) látja el.
Szintén az előirányzat biztosítja a jelenlegi azonosítással járó elektronikus ügyintézés
lehetőségét is az állampolgárok és a vállalkozások számára. Az előirányzat finanszírozza az
Ügyfélkapu, a Hivatali kapu, a magyarorszag.hu, a Biztonságos Elektronikus
Dokumentumtovábbító Szolgáltatás (BEDSZ), a központi archiválási szolgáltatási
feladatokat, továbbá biztosítja a központi azonosítási és hitelesítési központ üzemeltetését.
A Közháló működtetése részfeladat célja a korábbi Közháló szolgáltatás működési
modelljének változását követően (Sulinet-Köznet) a Köznet (országos lefedettségű szélessávú
infokommunikációs hálózat) működtetésének, és a jogosultak (jellemzően olyan intézmények,
akik az állampolgárok számára térítésmentesen biztosítanak internet szolgáltatást, pl. Teleház,
eMagyarország pont) számára az internetelérés biztosítása. A támogatás felhasználásának
alapjául a kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendeletben kijelölt
kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval megkötött közszolgáltatási szerződés szolgál. A
modell változatását követően nevesített Sulinet hálózat feladat és a forrás bázisba épülő
előirányzat-átadással átkerül a Nemzeti Információs Infrastruktúra Intézethez.
A felső- és közoktatási intézmények jogtiszta szoftver, licenc ellátása keretében évenként
megkötendő szállítási keretszerződések a teljes magyar közoktatás tanulói és oktatói, valamint
a felsőoktatás oktatói és hallgatói számára biztosítja a jogtiszta zárt és nyílt forráskódú
szoftver termékek használatát, melyre szintén az előirányzat biztosít fedezetet.
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A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet I. számú
mellékletében meghatározott hálózatok esetében az előirányzat biztosítja a központi
finanszírozású, kormányzati célú hírközlési szolgáltató által ellátandó feladatok
finanszírozását. Az előirányzat felhasználásának alapjául a 346/2010. (XII. 28.) Korm.
rendelet 5. § (1) bekezdésének értelmében a nemzeti fejlesztési miniszter és a Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. között létrejött közszolgáltatási szerződés szolgál.
A védelemszervezési és azzal összefüggő feladatokat az elektronikus hírközlés
veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek
feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.)
Kormányrendeletben rögzítettek, valamint a nemzetgazdaság védelmi felkészítése és
mozgósítási feladatainak végrehajtásáról szóló 131/2003. (VIII. 22.) Korm. rendeletben,
továbbá a Kritikus Infrastruktúra Védelmi Nemzeti Programjáról szóló 2080/2008. (VI.30.)
Korm. határozatban előírtak határozzák meg.
Az előirányzat finanszírozza továbbá a központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglalt feladatokat, azaz a
költségvetési szervek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus
hírközlési szolgáltatásokat.
Szintén az előirányzat nyújt fedezetet az Elektronikus Fizetési Rendszer projekt NISZ Zrt.
általi üzemeltetésének költségeire, továbbá az okmányirodák alapvető informatikai
eszközökkel való ellátására és hálózati összeköttetésére.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
- Okmányirodák
informatikai
támogatása
Fejezeten belüli átcsoportosítás:
-tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
-Fejezeti kezelésű előirányzatok
közötti átcsoportosítás
-Sulinet program átcsoportosítása a
NIIFI költségvetésébe
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
20.007,6
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Bevétel

millió forintban
Támogatás
20.007,6

2.800,0

2.800,0

-69,9

-69,9

-5.243,9

-5.243,9

-839,0

-839,0

500,0
17.154,8

500,0
17.154,8

20/34/2 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
A Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi
támogatási előirányzata 95,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata 95,3 millió forint.
Az előirányzat célja:
•
•
•

•
•
•
•

az infokommunikációs ágazatot érintő szakértői, szakmai feladatok ellátása, ennek
keretében stratégiai, műszaki, gazdasági és jogi elemző tevékenység finanszírozása,
az így kidolgozott stratégiai irányvonalakat követő gyakorlat kialakítása, programok
megvalósítása,
az IKT technológiai lehetőségeinek helyi közösségek számára történő befogadásának
erősítése, a lakossági életminőség javítása, társadalmi gazdasági hatékonyság
növelésének demonstrálása,
az ágazatot érintő alkalmazások, digitális kompetenciák fejlesztése,
az infokommunikációs ágazati szakképzési feladatok ellátása,
a hazai űrkutatással és űriparral kapcsolatos feladatok: a kutatóhelyekkel való
közvetlen kapcsolattartás a koordinációs feladatok ellátása érdekében,
folyamatos kapcsolattartás a nemzetközi szervezetekkel, nemzetközi szervezetekben
való részvétel biztosítása.

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
előirányzatok
- Fejezeti
kezelésű
közötti átcsoportosítás
Egyéb változás
-zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
95,6

millió forintban
Támogatás
95,6

-0,3

-0,3

23,9

23,9

-23,9
95,3

-23,9
95,3

20/34/10 Készenléti szervek digitális rádiórendszerének üzemeltetése
A Készenléti szervek digitális rádiórendszerének üzemeltetése (EDR) fejezeti kezelésű
előirányzat 2014. évi támogatási előirányzata 5.220,0 millió forint, bevételi előirányzattal
nem rendelkezik, kiadási előirányzata 5.220,0 millió forint.
Az előirányzat biztosítja a készenléti szervek biztonságos, gyors, a schengeni
követelményeknek és a hazai szabványoknak megfelelő védett kommunikációs rendszer
üzemeltetését. Kiépítésével Európa egyik legkorszerűbb és létszámarányában legkiterjedtebb
készenléti rádiórendszere valósult meg, ami biztosítja a készenléti szervek, pl. a rendőrség, a
katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a büntetés-végrehajtás zárt, védett kommunikációját.
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Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
- Átcsoportosítás
az
Infokommunikációs szolgáltatások,
konszolidáció
fejezeti
kezelésű
előirányzat terhére
2014. évi javasolt előirányzat

-

millió forintban
Támogatás
-

5.220,0

5.220,0

5.220,0

5.220,0

Kiadás

Bevétel

III.5. Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok
20/35/1 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat
Az Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi
támogatási előirányzata 650,1 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata 650,1 millió forint.
A 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan a 2006/2001. (I. 17.) Korm. határozat
döntött a magyarországi uránipar megszüntetéséhez kapcsolódó rekultivációs feladatok
finanszírozásáról. A kormányhatározat alapján a feladat forrását az NFM fejezetben kell
megtervezni.
2008. évben befejeződtek a magyarországi uránipar megszüntetésének rekultivációs feladatai.
Az érintett Pécs környéki pellérdi és a tortyogói ivóvízbázisok veszélyeztetettsége azonban
ezzel nem szűnt meg. A zagytéri kármentesítés célja, hogy Pécs város ivóvíz ellátásában
jelentős szerepet ellátó vízmű kutak ne szennyeződjenek el, biztosított legyen az ivóvízbázis
folyamatos védelme. A védekezést folyamatosan, a veszélyeztetettség fennállásáig folytatni
kell, így a rendszer üzemeltetése 30-40 évig szükséges. Ez a gyakorlatban a vízbázisok köré
telepített zagytározók talaj- és rétegvíz kármentesítését jelenti.
A kármentesítési feladatok leállása esetén Pécs ivóvíz ellátásában jelentős szerepet játszó
vízműkutak - a pellérdi és tortyogói vízkivételek depressziós hatása miatt - rövid időn belül
elszennyeződnének.
Az ivóvízbázis védelme érdekében elvégzendő feladatok:
• egységes vízelvezető rendszer üzemeltetése,
• radioaktívan szennyezett vizek uránmentesítése,
• zagytéri kármentesítő rendszer és a kémiai vízkezelő üzemeltetése,
• karbantartás,
• meddőhányók, aknák utógondozása,
• monitoring, valamint a mérési adatok elemzése.
A környezetellenőrzési tevékenységet a vízkezelések időszakán túl legalább 50 évig kell
folytatni. A kármentesítési tevékenység ellátása céljából a vízkezelő és vízkormányzó
rendszer üzemeltetése és karbantartása szükséges.
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A környezetvédelmi engedély alapján a közreműködő szervezet köteles a vízbázis
biztonságban tartása érdekében a védekezést mindaddig folytatni, míg a veszélyeztetés
fennáll. Figyelembe véve a szennyezés nagyságát valamint a szennyezés csökkenésének
tendenciáját, várhatóan még 30-40 évig folyamatos tevékenység, vízkitermelés és kémiai
víztisztítás szükséges. Összességében az egységes vízelvezetési rendszer teljes hálózatának
(mintegy 70 km hosszú csőhálózat és felszíni vízelvezető rendszer) folyamatos üzemeltetése
30-40 évig elengedhetetlen a vízbázisok védelme érdekében ugyanis egy rövid ideig történő
leállás, vagy üzemzavar (pl. csővezeték sérülés, szivattyú meghibásodása) is az ivóvízbázis
elszennyeződéséhez vezethet.
Hasonló módon és időtartamban kell folytatni a vízbázisok közé telepített zagytározók körüli
talaj- és rétegvíz kármentesítést is. A védelem fenntartása érdekében évente több százezer m3
talaj- és rétegvíz, valamint zagyterekről elszivárgó víz kiemelését és tisztítását kell elvégezni.
A szennyezés megszüntetésére egy hidraulikus védelmi (kármentesítő) rendszer került
kialakításra, melynek hatásterülete lefedi a teljes szennyezett területet, így megakadályozza a
talajvízbe jutott oldatok horizontális és vertikális irányú továbbterjedését és a környező
ivóvízbázisok vízkészletének elszennyeződését.
A rendszer üzemeltetése az ivóvízbázis védelmi szempontok miatt folyamatos 24 órás
készenlétet, és szükség esetén azonnali beavatkozást igényel. A karbantartási tevékenység
további elemei a monitoring elemek megfelelő működésének biztosítása, az infrastruktúra
fenntartása és a tevékenységhez tartozó épületek, telephelyek működtetése.
A kármentesítő rendszerrel kitermelt szennyezett víz kémiai tisztításra kerül a hatósági
vízminőségi előírások betartása mellett. A kémiai kezelés hatására a vízből kicsapatott
szennyezők iszapja, részleges víztelenítést követően az engedélyeztetett hulladéklerakóban
kerül deponálásra, melynek éves mennyisége 3.500-4.000 tonna.
A szükséges támogatás tavalyi évhez viszonyított növekedését az indokolja, hogy az előző évi
költségvetési lehetőségekhez igazítottan szükséges volt a feladatok átütemezése, amelynek
egy részét 2014-ben kell elvégezni, a monitoring tevékenységet a hatósági előírások teljes
körű betartására kell tervezni, továbbá az északi bányaüzemek feltelése miatt meg kell
kezdeni a vízkezelő és vízkormányzó rendszer átalakítását, mely 2013-ban elhalasztásra
került.
A monitoring hálózat fejlesztése tovább már nem halasztható, ugyanis a hatóságok által a
környezetvédelmi engedélyekben és egyedi engedélyekben előírt számú mintavételeket,
helyszíni méréseket, laboratóriumi vizsgálatokat el kell végezni.
A vízkezelő és vízkormányzó rendszer 2014. évi bővítése is jelentős beruházást igényel. Így
megnövekszik a vásárolni kívánt szolgáltatások többletforrás igénye. E mellett a kármentő
rendszerek eszközpótlása is szükséges (termelő kutakban működő 54 szivattyú).
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Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
-tranzakciós illeték átcsoportosítása
NFM Igazgatás költségvetésébe
-Átcsoportosítás Energetikai célú
feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
terhére
Egyéb változás
-zárolás bázisba építése
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
370,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
370,0

-2,0

-2,0

7,4

7,4

-92,5

-92,5

367,2
650,1

367,2
650,1

20/35/2 Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
Az Energetikai célú feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási előirányzata
30,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 30,0
millió forint.
Napjainkban számos magyar energetikai találmány félkész vagy kész állapotban vár a piaci
hasznosításra. Egy új(abb) műszaki megoldásnak a K+F valamelyik stádiumába jutását
követően további fejlesztésre van szükség ahhoz, hogy a termék-életpálya sikeresen
elindulhasson.
Az energetikai iparág által létrehozott félkész termékekben rejlő műszaki/üzleti lehetőségeket
az NFM az állami tulajdonban működő energetikai társaságok (MVM Zrt., PA Zrt., OVIT
Zrt., MAVIR Zrt.) bevonásával értékeli/értékelteti, és tesz javaslatot a miniszter részére
egyedi támogatási szerződések megkötésére. Ennek célja támogatás nyújtása a hazai
energetikai ágazatban hasznosítható K+F projektek, találmányok előállításához,
bemutatásához, és bekapcsolásuk a magyar energetikai ipari piaci termékek forgalmazásába.
Az előirányzat a fentieken túl forrást biztosít a nemzetközi kötelezettségekhez kapcsolódó
jogi, illetve tanácsadói tevékenység ellátásához, törvényi szabályozást megalapozó
hatástanulmányok elkészítéséhez, a bányászati, a földgáz-, villamosenergia-, és
távhőszektorhoz kapcsolódó energetikai tárgyú jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó
eszközök tervezetének elkészítéséhez szükséges háttértanulmányok elkészítésére.
A fenntarthatóság és a költséghatékonyság biztosítása érdekében gazdasági
megvalósíthatósági háttértanulmányok készítése szükséges az Erőműfejlesztési Cselekvési
Tervhez (melyhez villamosenergia- és földgáz piaci elemzéseket, valamint stratégiai
környezeti vizsgálatot is kell végezni), továbbá a földgázimport csökkentése érdekében a
Nemzeti Energiastratégiához kapcsolódó Ásványvagyon-hasznosítási és Készletgazdálkodási
Cselekvési Tervhez (a hazai fosszilis energiahordozó készletek konvencionális és nemkonvencionális szénhidrogének, szén és lignit fokozódó hasznosításával).
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Az előirányzat szolgál továbbá a IV. generációs gázhűtésű szaporító reaktor kutatási
projekttervének elkészítésére, a kutatásban részt vevő hazai és nemzetközi
partnerszervezetekkel folytatandó szakmai egyeztetések finanszírozásának lebonyolítására,
pályázati dokumentáció előkészítésére, a SET-plan (a költséghatékony alacsony széndioxidkibocsátású technológiák fejlesztésére és bevezetésére irányuló EU Stratégiai Terv)
kidolgozását irányító bizottság részére.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként
Fejezeten belüli átcsoportosítás
-Átcsoportosítás Uránércbánya hosszú
távú környezeti kárelhárítás fejezeti
kezelésű előirányzat javára
-tranzakciós illeték átcsoportosítása
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változás
-zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
50,0

millió forintban
Támogatás
50,0

-7,4

-7,4

-0,1

-0,1

-12,5
30,0

-12,5
30,0

20/35/3 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat fejezeti kezelésű
előirányzat
Az Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat fejezeti kezelésű előirányzat
2014. évi támogatási előirányzata 743,7 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata 743,7 millió forint.
Az előirányzat célja támogatás nyújtása egy- vagy többlakásos lakóépületeken, lakásokon,
családi házakon, egyéb lakóingatlanokon és középületeken történő energiahatékonyságot
növelő beruházásokra, alacsony energiafelhasználású lakóépületek, lakások építésének
ösztönzésére, illetve további energiahatékonyságot növelő, energia-megtakarítást
eredményező beruházásokra, mintaprojektek támogatására, valamint zöldgazdaságfejlesztéssel és energetikával összefüggő hazai és nemzetközi pályázatokon történő részvétel
finanszírozására.
Az előirányzatból finanszírozott pályázat keretében természetes személy, társasház,
lakásszövetkezet, települési önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat vagy költségvetési
szerv részére nyújtható támogatás. A pályázat nyerteseiről a nemzeti fejlesztési miniszter
dönt.
Az előirányzatból nyújtott támogatások lebonyolításának operatív feladatait kezelő szervként
az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. látja el.

695

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
- átcsoportosítás
a
Nemzetközi
tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat
javára
egyéb változások:
- zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1.018,9

Bevétel

millió forintban
Támogatás
1.018,9

-2,2

-2,2

-18,3

-18,3

-254,7
743,7

-254,7
743,7

20/35/4 Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat
A Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási
előirányzata 9.250,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata 9.250,0 millió forint.
Az EU emisszió-kereskedelmi rendszerének harmadik kereskedési időszakában (2013-2020) a
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevétel meghatározott hányadának
felhasználása az előirányzaton keresztül történik. A bevétel a 2003/87/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek megfelelően az üvegházhatású gázok (ÜHG) kibocsátásának
csökkentését, az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodást célzó hazai és nemzetközi
tevékenységek támogatását, a magyar klímapolitika és zöldgazdaság-fejlesztés hatékony
megvalósítását, az üvegházhatású gáznyelők általi eltávolításának növelését szolgálja.
Az előirányzatból támogatás nyújtható az Európai Unió területén megvalósuló célokra, többek
között a megújuló energiaforrásból megvalósuló energiatermelés fejlesztésére, az
energiahatékonysági és hőszigetelést javító intézkedésekre, az ÜHG kibocsátás-csökkentését
eredményező beruházásokra, kutatásokra, az európai stratégiai energiatechnológiai tervben és
az európai technológiai platformokban szereplő kezdeményezésekben történő részvételre, a
szilárd fosszilis tüzelésű erőművekből, vagy ipari tevékenységből származó CO2 környezeti
szempontból biztonságos elkülönítésére és geológiai tárolására, az alacsony ÜHG kibocsátású
közlekedésre és tömegközlekedési eszközökre történő átállás ösztönzésére, az alacsony CO2
kibocsátású gazdaságra való áttérést előmozdító egyéb technológiák kifejlesztésére, a kis és
közepes jövedelmű háztartások szociális aspektusainak kezelését célzó pénzügyi támogatások
biztosítására, valamint az Európai Bizottság NER300 programjában közvetlenül támogatást
nyert hazai projektek megvalósítására.
Az előirányzatból nyílt pályázati eljárás alapján fizethető támogatás a nemzeti fejlesztési
miniszter döntése alapján. A pályázatkezelési feladatokat az Építésügyi Minőségellenőrző
Innovációs Nonprofit Kft. és a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
végzi.
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Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
5.200,0

Bevétel

4.050,0
9.250,0

millió forintban
Támogatás
5.200,0
4.050,0
9.250,0

III.6. PPP programok
20/36/1 Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat
Az Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási
előirányzata 107.200,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 107.200,0 millió forint.
A fejezeti kezelésű előirányzat a következő részfeladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:
− Az M5 autópálya megépítése, üzemeltetése és fenntartása kapcsán az AKA Alföld
Koncessziós Autópálya Zrt. részére 2014. évben fizetendő rendelkezésre állási díjak
kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése, amelyek jogalapja
az állam és a koncesszor között 1994. május 2-án létrejött és többször módosított
koncessziós szerződés 2005. március 30-án kelt, sorrendben 6. számú módosításának
számító, egységes szerkezetbe foglalt koncessziós szerződés;
− Az M6 autópálya érdi tető – Dunaújváros közötti szakaszának megépítése, üzemeltetése és
fenntartása kapcsán az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. részére 2014. évben
fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből eredő
kötelezettségek teljesítése, amelyek jogalapja az állam és a koncesszor között 2004.
október 2-án létrejött, majd 2004. december 15-én és 2006. március 31-én módosított
koncessziós szerződés;
− Az M6 autópálya Dunaújváros–Szekszárd közötti szakaszának tervezése, építése,
felújítása, üzemeltetése és karbantartása során az M6 Tolna Autópálya Koncessziós Zrt.
részére 2014-ben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és egyéb, szerződésből
eredő kötelezettségek teljesítése az állam és koncesszor által 2008. július 16-án megkötött
koncessziós szerződés alapján;
− Az M6-os gyorsforgalmi út Szekszárd–Bóly és az M60-as gyorsforgalmi út Bóly–Pécs
közötti szakaszának koncessziós szerződés keretében történő tervezéssel, építéssel,
felújítással, üzemeltetéssel és fenntartással kapcsolatosan a MAK Mecsek Autópálya
Koncessziós Zrt. részére 2014-ben fizetendő rendelkezésre állási díjak kiegyenlítése és
egyéb, szerződésből eredő kötelezettségek teljesítése a koncessziós társaság és az állam
között 2007. november 21-én megkötött koncessziós szerződés alapján;
− Az előirányzat fedezetet biztosít az állam nevében eljáró nemzeti fejlesztési miniszter által
magánfinanszírozói forrás bevonásával kapcsolatos, koncessziós, illetve PPP megállapodás
keretében megkötött szerződések teljesítése során az állam érdekeinek védelmében
igénybe vett pénzügyi, műszaki és jogi tanácsadói díjak és perviteli költségek
finanszírozására;
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− Az előirányzatból történő kifizetésekhez kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illetékre az

előirányzat nyújt fedezetet;

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
103.200,0

Bevétel

4.000,0
107.200,0

millió forintban
Támogatás
103.200,0
4.000,0
107.200,0

20/36/6 Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez
A Hozzájárulás a Művészetek Palotájának működtetéséhez fejezeti kezelésű előirányzat 2014.
évi támogatási előirányzata 11.514,3 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 11.514,3 millió forint.
A feladat forrását a 2013. évben az Oktatási, kulturális és Sport PPP programok fejezeti
kezelésű előirányzat biztosította.
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény
felhatalmazása alapján az 1026/2005. (III. 11.) Korm. határozat szerint a Kormány
hozzájárult, hogy a nemzeti kulturális örökség minisztere a Művészetek Palotája
megvalósulásával és működésével kapcsolatban 30 éves futamidejű rendelkezésre állási
szerződést kössön.
A megkötött szerződés alapján az NFM a szolgáltató Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési
Kft. részére rendelkezésre állási díjat fizet, valamint finanszírozza az épület üzemeltetésével
kapcsolatos közüzemi díjakat.
Az egyéb üzemeltetési, fenntartási és pénzügyi szolgáltatási díjak is az előirányzat terhére
kerülnek kiegyenlítésre.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
-az Oktatási, kulturális és Sport PPP
programok
fejezeti
kezelésű
előirányzat terhére
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
-
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millió forintban
Támogatás
-

11.548,9

11.548,9

-34,6

-34,6

11.514,3

11,514,3

20/36/7 Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához
A Hozzájárulás a sportlétesítmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat 2014.
évi támogatási előirányzata 890,8 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik,
kiadási előirányzata összesen 890,8 millió forint. A feladat forrását a 2013. évben az Oktatási,
kulturális és Sport PPP programok fejezeti kezelésű előirányzat biztosította.
Az előirányzat forrásul szolgál a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program keretében PPP
konstrukcióban megvalósuló – és nem kiváltott, hatályos szolgáltatási szerződéssel
rendelkező – projektekhez (6 tornaterem, 8 tanuszoda, 1 sportcsarnok), azaz a magánbefektető
által teljesített és a szolgáltatási szerződésben részletesen meghatározott szolgáltatások
ellenértékének részbeni finanszírozásául szolgáló, a Magyar Államot terhelő 2014. évi
szolgáltatási díj hozzájárulásához, valamint a kapcsolódó járulékos költségekhez.
Az előirányzat fedezetet biztosít továbbá az év során felmerülő – a projektekhez kapcsolódó –
peres eljárások jogerős határozataiból adódó költségek (késedelmi kamat, perköltség, illeték
stb.) kifizetésére.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
-az Oktatási, kulturális és Sport PPP
programok
fejezeti
kezelésű
előirányzat terhére
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel
-

millió forintban
Támogatás
-

893,5

893,5

-2,7

-2,7

890,8

890,8

20/36/7 Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához
A Hozzájárulás a felsőoktatási intézmények PPP bérleti díjához fejezeti kezelésű előirányzat
2014. évi támogatási előirányzata 8.659,6 millió forint, bevételi előirányzattal nem
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 8.659,6 millió forint. A feladat forrását a 2013.
évben az Oktatási, kulturális és Sport PPP programok fejezeti kezelésű előirányzat
biztosította.
A 2207/2004. (VIII. 27.) Korm. határozat döntött a Magyar Universitas Program
infrastruktúra fejlesztési feladatainak magántőke bevonásával történő megvalósításáról. A
program fő elemei: oktatási-kutatási infrastruktúra létrehozása és a meglévő fejlesztése,
meglévő kollégiumi férőhelyek korszerűsítése, rekonstrukciója, új diákotthoni férőhelyek
létesítése.
A PPP fejlesztési programban résztvevő intézmények esetében a beruházások – magántőke
bevonásával történő – megvalósítását követően a közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott
szolgáltató céggel a felsőoktatási intézmény szolgáltatási szerződést kötött. Ennek alapján a
szolgáltató bérleti díj fejében 20 éven keresztül végzi a létesítmény üzemeltetését. A
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Minisztérium és a felsőoktatási intézmény között létrejött hosszú távú megállapodás alapján a
Minisztérium vállalta, hogy 20 éven keresztül oktatási-kutatási infrastruktúra és meglévő
kollégiumi rekonstrukciók esetében az intézmény által fizetendő bérleti díj maximum 50 %át, új diákotthoni férőhelyek létesítése esetében férőhelyenként 10.000 Ft/hó összeget
hozzájárulásként biztosít az intézménynek.
A fejezeti kezelésű előirányzat a következő feladatok pénzügyi fedezetét biztosítja:
− Hozzájárulás az oktatási-kutatási infrastruktúra bérleti díjához: Jelenleg 14
felsőoktatási intézményben már üzemel a megvalósított létesítmény.
− Hozzájárulás a meglévő kollégiumi rekonstrukciók bérleti díjához: A meglévő
kollégiumok esetében 12 intézménynél üzemelnek a projektek.
− Hozzájárulás az új diákotthoni férőhelyek bérleti díjához: Az összes új diákotthoni
férőhely létesítése érdekében tervezett projekt befejeződött, 8 intézménynél valósítottak
meg ilyen fejlesztést, melynek bérleti díjához férőhelyenként 10.000 Ft/hó támogatást
biztosít a minisztérium.
Az előirányzat biztosítja a kapcsolódó pénzügyi tranzakciós illeték forrását is.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
-az Oktatási, kulturális és Sport PPP
programok
fejezeti
kezelésű
előirányzat terhére

Kiadás

Bevétel
-

2014. évi javasolt előirányzat

millió forintban
Támogatás
-

8.659,6

8.659,6

8.659,6

8.659,6

III.7. Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
20/37/3 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása fejezeti kezelésű előirányzat
Az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI Nkft.) támogatása
fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási előirányzata 190,6 millió forint, bevételi
előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata 190,6 millió forint.
Az előirányzat célja forrás biztosítása az ÉMI Nkft. részére az Épületenergetikai és
energiahatékonysági célelőirányzat forrásából indított pályázatok kezelő szervi feladatai
ellátásához, valamint a „jogelőd” előirányzatból („Lakóépületek és környezetük felújításának
támogatása”) korábban indított lakossági pályázatokkal összefüggő egyes fenntartási,
működtetési feladatok ellátásához. Az ÉMI Nkft. feladatai e körben a pályázati kiírásnak
megfelelő támogatási döntések előkészítése, támogatási szerződések megkötése a nyertes
pályázókkal, a pályázatok ellenőrzése, monitoring, a pályázói ügyfelek tájékoztatása, a
pályázati forrást tartalmazó fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos pénzügyi
számviteli és ellenőrzési teendők.
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Fentieken túl az előirányzat forrást biztosít az Épületenergetikai és energiahatékonysági
célelőirányzatból indított pályázati rendszer megismertetésének, közzétételének, a pályázati
rendszert érintő döntéseket megalapozó és azok eredményeit értékelő kutatások, tanulmányok
költségeire. Az energiamenedzsment eszközök közigazgatásba történő bevezetése érdekében
az előirányzat forrást biztosít az energiatakarékosságra ösztönző rendszerek kialakításának,
épületek energiatakarékos üzemeltetését szolgáló gyakorlati eljárásrendek kidolgozásának,
oktatásának, az azokkal összefüggő nemzetközi példák felmérésének, a mintaprojektek
eredményei vizsgálatának, valamint európai uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos
feladatok ellátásának költségeire is.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
- tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változás
-zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
255,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
255,0

-0,6

-0,6

-63,8
190,6

-63,8
190,6

III.8. Egyéb feladatok
20/38/1 Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat
A Nemzetközi tagdíjak fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási előirányzata 251,7
millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 251,7
millió forint.
A Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő feladatok fejezeti előirányzat
felhasználásának célja a közlekedési, energetikai, hírközlési, területfejlesztési és
klímapolitikai nemzetközi szervezetekben való tagságból eredő nemzetközi jogi
kötelezettségek teljesítése.
A tárca az alábbi nemzetközi szervezetek tagsági díjait tervezi finanszírozni:
Nemzetközi szervezet
Közlekedés
Európai Közlekedési Társulás (AET)
Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája/Nemzetközi Közlekedési Fórum (OECD
CEMT/ITF)
Európai Közúti Igazgatók Konferenciája (CEDR)
Európai Közlekedési Telematikai Szervezet (ERTICO)
Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO)
Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Államközi Szervezet (OTIF)
Vasutak Együttműködési Szervezete (OSzZsD)
Európai Polgári Repülési Konferencia (ECAC)
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Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO)
Energetika
Energia Charta (Energy Charter)
Nemzetközi Energia Ügynökség (OECD IEA)
Nemzetközi Energia Fórum (IEF)
Hírközlés
Egyetemes Postaegyesület (UPU)
Európai Postai és Távközlési Igazgatások Konferenciája (CEPT)
Nemzetközi Távközlési Egyesület (ITU)
Európai Szabványosítási Intézet (ETSI)
Európai Távközlési Iroda (ECO)
Területfejlesztés
Helyi Gazdasági és Foglalkoztatás Fejlesztési Program (OECD LEED)
Klímapolitika
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény (UNFCCC)
ENSZ Klímaváltozási Keretegyezmény - Kiotói Jegyzőkönyv (UNFCC KP)
Kiotói Jegyzőkönyv International Transaction Log (ITL)
Megújuló Energiák Nemzetközi Ügynöksége (IRENA)
A tagdíjak jogforrási alapjait a nemzetközi szervezetekhez való csatlakozás kihirdetéséről
szóló törvények, törvényerejű rendeletek és kormányrendeletek biztosítják.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Egyéb változás
-zárolás bázisba építése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
312,3

Bevétel

millió forintban
Támogatás
312,3

17,5

17,5

-78,1
251,7

-78,1
251,7

20/38/2 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat
A Magán és egyéb jogi személyek kártérítése fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi
támogatási előirányzata 120,2 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata 120,2 millió forint.
Az előirányzat célja az NFM-et, mint költségvetési szervet terhelő, jogerős ítéleten, jogerős
bírósági határozaton (ideértve a szakértői költségek előlegezését a bíróság felhívására, bírói
letétbe helyezés útján történő teljesítést stb.), vagy a felek közötti egyezségen alapuló polgári
jogi jogviszonyból származó kifizetési kötelezettségek teljesítése, továbbá az NFM perbeni
képviseletét ellátó ügyvédek (ügyvédi irodák) díjának finanszírozása.
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Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
-tranzakciós illeték átcsoportosítása
az NFM Igazgatás költségvetésébe
-átcsoportosítás az NFM Igazgatás
költségvetése terhére
Egyéb változás
-zárolás bázisba építése

Kiadás

Bevétel
117,0

2014. évi javasolt előirányzat

millió forintban
Támogatás
117,0

-0,3

-0,3

32,8

32,8

-29,3

-29,3

120,2

120,2

20/38/3 Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat
A Kormányzati szakpolitikai feladatok fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évi támogatási
előirányzata 1.500,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem rendelkezik, kiadási
előirányzata összesen 1.500,0 millió forint.
A Széll Kálmán Tervben meghatározott feladatok hatékony megvalósítása, az azokhoz
kapcsolódó kutatási, elemzési, modellezési és kommunikációs stratégiai feladatok
összkormányzati szinten történő összehangolása és folyamatos ellátása, illetve ehhez
kapcsolódóan a kormányzat gazdaságosabb működése és a közpénzek hatékonyabb
felhasználása kiemelkedő kormányzati érdek.
A Széll Kálmán Tervben érintett szakpolitikai területek kormányzati céloknak megfelelő
átstrukturálása érdekében a Kormány 1109/2011 (IV.27.) számú határozatával felhívta a
nemzeti fejlesztési minisztert, hogy 2011-2014. évekre vonatkozóan kormányzati döntéselőkészítést megalapozó tanulmánykészítési, kommunikációs stratégiai tanácsadási feladatok
elvégzése, valamint médiafigyelési és médiaelemzési szolgáltatások nyújtása tárgyakban
közbeszerzési eljárást folytasson le, valamint felhatalmazta az eljárás eredményeként
megkötendő szerződés aláírására.
A feladat ellátása érdekében az NFM, mint ajánlatkérő által két darab közösségi értékhatár
feletti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása és a vonatkozó szerződések megkötése a
nyertesekkel megtörtént.
A határozott idejű szerződések 2012-2014. években esedékes fedezetének biztosításáról a
Kormány évente, a tárgyévi költségvetési tervezés keretei között dönt. A megkötött
szerződések véghatárideje 2014. december 31.
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Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként
Fejezeten belüli átcsoportosítás
-tranzakciós illeték átcsoportosítása az
NFM Igazgatás költségvetésébe
Egyéb változás
-zárolás bázisba építése
Többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1.540,0

Bevétel

millió forintban
Támogatás
1.540,0

-4,5

-4,5

-385,0
349,5
1.500,0

-385,0
349,5
1.500,0

20/38/12 A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. működtetése
A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. (ND Zrt.) működtetése fejezeti kezelésű
előirányzat 2014. évi támogatási előirányzata 506,0 millió forint, bevételi előirányzattal nem
rendelkezik, kiadási előirányzata összesen 506,0 millió forint.
A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről
szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben foglaltak alapján az ND Zrt. feladata a dohánytermékkiskereskedelem szervezésének előmozdítása, a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság
átengedéséről szóló pályázat kiírása, elbírálása, a koncessziós szerződés megkötésének
előkészítése, valamint a megkötött koncessziós szerződés ellenőrzése.
Az előirányzat célja az ND Zrt. feladatainak ellátásához szükséges forrás biztosítása.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

IV.

Kiadás

Bevétel
-

millió forintban
Támogatás
-

506,0

506,0

Központi kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása

21/1/2 Bányabezárás központi kezelésű előirányzat
A Bányabezárás előirányzat 2014. évi kiadási előirányzata 1.000,0 millió forint.
Az Országgyűlés 1990-ben hagyta jóvá a szénbányászat szerkezetátalakítását. A költségvetési
forrás a még hátra lévő feladatok, elsősorban a bányászat által okozott – korábban felmerült –
bányakárok felszámolását, tájrendezést, a további bányakárok megelőzését, a humán jellegű
kártérítéseket, az állami tulajdonú meddő szénhidrogén-kutakkal kapcsolatos kúthasznosítást,
kútfelszámolást, rekultivációt és a bánya-erőmű integrációból származó (pécsbányai Karolina
külfejtés tájrendezéséről) kötelezettségeket finanszírozza.
2014. évi bányabezárás központi előirányzat célja a megszűnt szénbányászati tevékenység
után fennmaradó környezeti és vagyoni károkozás megszüntetésével, a szénbányászatból
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kikerült munkavállalókat megillető juttatásokkal, valamint az állami tulajdonú meddő
szénhidrogén kutak kezelésével kapcsolatos állami közfeladat ellátása, illetve az abban
történő közreműködés.
A bányabezáráshoz kapcsolódó feladatokat a 2330/2004. (XII. 21.) Korm. határozat
tartalmazza. A bányabezárásban közreműködő szervezet (Bányavagyon-hasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft.) közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el - illetve annak
végrehajtásában közreműködik - amelyet a környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995. évi LIII. törvény 38. § a)-b) pontjai, valamint az egyes miniszterek, valamint a
Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 94. § k) pontja állami szervek feladatkörébe rendelnek, és a feladatok a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 9. pontjában meghatározott
környezetvédelmi tevékenységek.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

1.000,0
1.000,0

21/1/3 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése központi kezelésű
előirányzat
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése előirányzat 2014. évi kiadási
előirányzata 185.508,9 millió forint.
A helyközi személyszállítási közszolgáltatásokkal összefüggésben felmerülő, bevételekkel
nem fedezett indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az
államnak meg kell téríteni.
Az előirányzat a helyközi személyszállítási közszolgáltatásokat végző vasúttársaságok
(MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt.) és a Volán társaságok közszolgáltatással felmerülő,
bevételekkel nem fedezett indokolt költségeihez nyújtandó költségtérítés forrását tartalmazza.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

190.492,2
-4.983,3
185.508,9

21/1/3 Helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítések elszámolása
központi kezelésű előirányzat
A helyközi személyszállítási közszolgáltatások korábbi költségtérítésének elszámolása
előirányzat 2014. évi kiadási előirányzata 9.555,1 millió forint.
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Az előirányzat a közösségi közlekedési szolgáltatók közszolgáltatási tevékenységének a
korábbi költségtérítések elszámolása eredményeként mutatkozó költségtérítési igényeinek
finanszírozását biztosítja.
millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat
9.555,1
21/1/4 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése központi kezelésű
előirányzat
A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése előirányzat 2014. évi kiadási
előirányzata 71.680,0 millió forint.
A vasúti pályahálózat működtetésével összefüggésben felmerülő, bevételekkel nem fedezett
indokolt költségeket az EU szabályozása alapján a szolgáltatást nyújtó részére az államnak
meg kell téríteni.
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. tv. (Vtv.) alapján szükséges a vasúti
pályahálózat működtetésének hálózat-hozzáférési díj bevétellel, ill. egyéb pályavasúti üzleti
tevékenységből eredő bevétellel nem fedezett – indokoltnak elismert – költségeinek a
központi költségvetésből történő megtérítése. A költségtérítést a Vtv. szerint a vasúti
pályahálózat működtetésére kötött szerződés keretei között használják fel.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Egyéb változás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

70.000,0
1.680,0
71.680,0

24/0/0 K-600 hírrendszer működtetésére központi kezelésű előirányzat
A K-600 hírrendszer működtetésére előirányzat 2014. évi kiadási előirányzata 55,0 millió
forint.
A K-600 hírközlési-, illetve a KTIR informatikai rendszer (K-600/KTIR) egy kormányzati
vezetési rendszer, amely a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési feltételeinek
távközlési és informatikai igényeit hivatott kiszolgálni.
Feladatként jelentkezik a K600/KTIR rendszerrel kapcsolatos műszaki, tervező, koordinációs,
üzemeltetési tevékenység, melynek végzése a HM Védelmi Hivatallal egyeztetetten történik.
A K-600/KTIR rendszer készenléte folyamatosan biztosított és megteremti a védelmi
igazgatás központi és területi szervei számára a folyamatos munkavégzéséhez szükséges
informatikai támogatást.

706

A K-600/KTIR üzemeltetési, fenntartási, átalakítási, üzemvitel korszerűsítési feladatainak
ellátását biztosítja az előirányzat, 1995 óta a mindenkor hatályos, vonatkozó
kormányhatározatban megfogalmazott követelményeknek, minősített időszaki kormányzati
vezetési feladatoknak megfelelően.
A honvédelemmel összefüggő feladatokat a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló
2004. évi CV. törvény és a törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006.
(IV. 3.) Kormányrendelet, valamint a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló minden
évben megjelenő Kormányhatározat szabályozza.
Az előirányzat biztosítja a védelmi felkészítés egyes kérdéseiről szóló, évente kiadott
kormányhatározat által az informatikai és hírközlési ágazat számára meghatározott feladatok
végrehajtásában való részvételt, az informatikai és hírközlési ágazat feladat-, illetve
felügyeleti hatáskörébe tartozó szervek védelmi felkészülésének irányítását, a válsághelyzetek
kezelésével kapcsolatos feladatok tervezését, az éves felkészítés megtartását a védelmi
felkészítés feladataiban érintett szolgáltatók számára.
Ugyancsak ide kapcsolódik az állami céltartalék fenntartása is, amely együttműködést igényel
a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Tartalékgazdálkodási Kiemelkedően Közhasznú
Nonprofit Kft-vel annak érdekében, hogy a náluk tartalékban lévő hírközlési és informatikai
eszközök a jövőben is korszerűen álljanak rendelkezésre minősített időszak esetén.
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

millió forintban
Támogatás

55,0
55,0

25/0/0 Peres ügyek központi kezelésű előirányzat
A Peres ügyek előirányzat 2014. évi kiadási előirányzata 800,0 millió forint.
Az előirányzat célja:
a) a jogerős bírósági ítéleten, végzésen, illetve a bíróság jogerős végzésével jóváhagyott
egyezségen alapuló, a magyar államot terhelő kifizetések finanszírozása,
b) a stabil vérkészítménytől HCV vírussal megfertőződött veleszületett vérzékenységben
szenvedő állampolgárok egységes állami kártalanításáról rendelkező 1093/2000. (XI. 24.)
Korm. határozatból eredő kötelezettség, valamint az ehhez kapcsolódó szakértői tevékenység
költségeinek teljesítése,
c) a nemzeti fejlesztési miniszter által képviselt magyar állam polgári jogviszonyokban
történő képviselete ügyvédi, bírósági stb. költségeinek biztosítása a vonatkozó érvényes
szerződések, jogerős bírósági határozatok alapján,
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I. A célok meghatározása, felsorolása
Külpolitikánk célja, hogy a kormány ágazati stratégiáinak megvalósítását nemzetközi téren segítve
előmozdítsa a magyarság sikeres nemzetté válását, támogassa az ország modernizációját,
tevékenyen hozzájáruljon szűkebb és tágabb térségünkben az együttműködés kultúrájának
térnyeréséhez, az Európai Unió (EU) és az Észak-Atlanti Szerződés Szervezete (NATO)
erőfeszítéseinek sikeréhez és ez által a nemzetközi stabilitás erősítéséhez. Külpolitikánk feladatai
közé tartozik a Kormány társadalom- és gazdaságpolitikai intézkedéseinek nemzetközi
megismertetése és ezekhez nemzetközi támogatás szerzése, valamint jó kapcsolat ápolása a külföldi
véleményformálókkal, hiteles információkat közvetítve feléjük hazánkról. Külpolitikánk arra
törekszik, hogy a kormány külgazdasági stratégiájának megfelelően előmozdítsa a működő tőke
bevonását a hazai gazdaságba, valamint a kormány energetikai stratégiájának megfelelően
diplomáciai eszközökkel segítse a stabil, fokozatosan diverzifikált energiaellátás biztosítását.
Külpolitikánk számára a vezérfonalat a 2010-2014 közötti időszakra szóló kormányprogram, a
Nemzeti Együttműködés Programja és a rá épülő, „Magyar külpolitika az EU-elnökség után” című
stratégiai dokumentum adja.
Azok a szélesebb nemzetközi rendszerek, amelyeknek hazánk intézményesen részét képzi, így az
Európai Unió, a transzatlanti közösség, de a teljes nemzetközi közösség is, (szintén) alapvető
fenntarthatósági kérdésekkel szembesülnek. Az unió válságkezelési erőfeszítéseinek, a NATO
tehermegosztási vitáinak, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival kapcsolatos munkájának
egyaránt a fenntarthatóság kérdése áll a középpontjában. Nemzeti érdekeink érvényesítésének ezért
várhatóan alapvető jelentőségű vonulata lesz a fenntarthatóságról szóló nemzetközi diskurzusban
való konstruktív részvétel, és ez által kedvező külső feltételek teremtése a hazai fejlődési lendület
fenntartásához.
A 2014 év kiemelten fontos feladata lesz, hogy – a hazai szaktárcák együttműködésében, amelyet a
Külügyminisztérium koordinál – kölcsönösen előnyös együttműködési terveket kínáljunk fel a
hazánkkal szomszédos országoknak, és maradandó eredményeket felmutatva, sikeresen fejezzük be
visegrádi elnökségünket, illetve külpolitikánk ezt is magába foglaló Közép-Európai Évét. A „V4+”
rendezvényekhez köthető fogadások, előadások, konzultációk kiváló lehetőséget biztosítanak, hogy
felhívjuk a látogatók figyelmét régiónk kiemelt fontosságára, ezen belül bemutassuk hazánk
szerepét és szakértelmét.
A kedvezményes honosítás folyamatából 2011 óta nemzetpolitikai többletfeladatok hárulnak a
magyar külpolitikára és konzuli hálózatra. Ezek közül 2014-ben különös súllyal esik latba a külhoni
magyar állampolgárok választójog-gyakorlásának biztosítása, illetve a kedvezményes honosításnak
köszönhetően, a megnövekedett konzuli ügyfélkör számára magas színvonalú konzuli
szolgáltatások biztosítása.
Külkapcsolataink különösen nagy jelentőségű terepe az Európai Unió. Az aktív, konzekvens és
értékorientált magyar Európa-politika arra irányul, hogy megerősítse az EU-t, valamint abban
Magyarország helyét, és a magyar nemzeti érdekeket sikeresen becsatornázza az uniós
döntéshozatalba. 2014-ben az Unió kiemelt prioritásai közé tartozik többek között a gazdasági
válság leküzdése: ennek keretében a növekedés újraindítása, a versenyképesség és a
munkahelyteremtés előmozdítása, a gazdasági kormányzás kereteinek erősítése, a bankunió
megvalósítása, valamint a 2014-2020 közötti többéves pénzügyi keret programjainak elindítása.
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Az európai gazdasági válságra adott válaszok között megkülönböztetett figyelmet kell szentelni az
EU és az Amerikai Egyesült Államok között folyó szabadkereskedelmi tárgyalásoknak és az ezek
által létrehozni szándékozott Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség
perspektívájának. Gazdasági és geopolitikai érdekünk a tárgyalások mielőbbi, eredményes lezárása
egy átfogó megállapodás megkötésével. 2014-ben külpolitikánk legfontosabb prioritásai közé
tartozik ezeken a tárgyalásokon ágazati érdekeink képviselete, valamint ágazataink felkészítése a
transzatlanti kereskedelmi térség létrehozásában rejlő lehetőségek kihasználására és az ugyanebből
származó kihívások kezelésére. Célunk, hogy a partnerség hazánkat a transzatlanti térség egyik
legsikeresebb államává tegye.
A 2014. évben is törekednünk kell annak az élénkülésnek a fenntartására, amely az amerikai
gazdasági, kulturális és tudományos kapcsolataink fejlődésében 2013-ban bekövetkezett.
Erősítenünk kell Magyarország és a magyarság ismertségét Amerikában, ezzel egyidejűleg fokozva
az amerikai magyarsággal való együttműködésünket.
Az energia az egyik legfontosabb és legrelevánsabb geopolitikai, biztonságpolitikai,
versenyképességi, környezetvédelmi aspektusa diplomáciánknak. Célunk a lakosság és a gazdaság
számára szükséges energia elérése folyamatosan és reális áron. A forrásdiverzifikáció és biztonság
megteremtése összeurópai érdek, ezért a magyar érdekek összhangban vannak az EU törekvéseivel,
amelynek főbb elemei: az energetikai infrastruktúra összekapcsolása és fejlesztése (transz-európai
hálózatok, tagállami energia hálózatok), hatékony válságkezelő mechanizmus kidolgozása, az
energiahatékonyság növelése, a belső energiapiac kiteljesítése, megfizethető, versenyképes
energiaárak biztosítása, a Kaszpi-térség gázforrásaihoz való hozzáférés és az EU-n belüli
erőforrások jobb kihasználása. Támogatjuk a NATO energiabiztonsági erőfeszítéseit is.
Euro-atlanti kapcsolatainknak ezek az új dimenziói nem csökkentik a biztonságpolitikai
együttműködés jelentőségét, amely hagyományosan kapcsolataink középpontjában áll. NATOtagként hozzá kívánunk járulni a szövetségi célok eléréséhez, a szervezet reformjához, további
bővítéséhez és partnerségi kapcsolatainak megerősítéséhez.
Folytatnunk kell a globális nyitás politikáját, kihasználva a kelet-ázsiai partnerek növekvő
érdeklődését térségünk iránt, valamint Oroszországgal ápolt, hagyományosan jó kapcsolatainkat.
Eddigi sikereinkre építve folytatnunk kell az együttműködést Távol-Kelet, valamint Dél- és
Délkelet-Ázsia országaival, illetve az Öböl-térségbeli partnereinkkel. A globális nyitás
célkitűzésének megfelelően a keleti nyitással párhuzamosan fenn kell tartani azt a lendületet,
amelyet a 2012. évi Magyarország-Latin-Amerika Fórum és a 2013. évi Budapesti Afrika Fórum
adott a déli féltekével ápolt kapcsolatainknak.
Kiindulva abból, hogy hazánk tölti be az ENSZ fenntartható fejlődési céljait megfogalmazó
munkacsoport társelnöki tisztségét, 2014-ben kiemelt figyelmet kell fordítanunk a nemzetközi
közösség ezen a téren tett erőfeszítéseinek támogatására. Célunk továbbá az Élelmezési és
Mezőgazdasági Világszervezet (FAO) regionális intézményrendszerének működtetésében megőrizni
Magyarország meghatározó szerepét, egyszersmind fokozni aktivitásunkat a FAO fórumain. Fontos
érdekünk a 2013-as Budapesti Víz Világkonferenciát követően is megtartani szerepvállalásunkat a
víz és szanitáció kérdéskörében, ezért 2014 folyamán is figyelmet kell fordítani a konferencia
utógondozására, az ilyen témájú konferenciákon, szemináriumokon való aktív részvételre, az üzleti,
tudományos és civilszférával való kapcsolattartásra, és a piacképzésben való részvételre.
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A globális klímapolitika terén célunk, hogy 2015-ig elkészüljön egy olyan új globális egyezmény,
amely mind a fejlett, mind a fejlődő országok számára méltányos, összehasonlítható és jogilag
kötelező kibocsátás-csökkentési célokat határoz meg, és amely 2020-tól hatályba léphet. A kiotói
jegyzőkönyv módosításának ratifikálása kapcsán fontosnak tartjuk, hogy az EU a tagállamok
közötti belső tehermegosztás során vegye figyelembe mind a korábbi kibocsátás-csökkentési
erőfeszítéseket, mind pedig a gazdaság teherbíró képességét.
Kiemelten fontos a 2017-19-es magyar Emberjogi Tanács-tagsági kampány folytatása. Be kívánunk
kapcsolódni az ENSZ Drog- és Bűnmegelőzési Központja (UNODC) Délkelet-európai Regionális
Programjába a balkáni országok rendvédelmi szerveinek képességfejlesztése területén. Folytatni
kívánjuk demokratikus értékeink és az ezek alapján gyakorolt jó kormányzás, valamint politikai,
gazdasági, társadalmi átmenetünk tapasztalatainak átadását olyan országoknak, amelyek részéről
erre igény és fogadókészség mutatkozik. A fejlett országok nemzetközi kapcsolatrendszerében
egyre fontosabb szerepet játszik a nemzetközi fejlesztési együttműködési és humanitárius
segélyezési tevékenység. A 2014-2020 közötti időszak magyar nemzetközi fejlesztési politikájának
céljait, irányait, kereteit, eszközrendszerét kijelölő, 2013-ban készült keretstratégia alapján kiemelt
feladatunk azok végrehajtásának segítése.
A külügyi és konzuli igazgatás stabil, hatékony szervezeti és intézményi hátterének biztosítása
folyamatos feladat, amelynek teljesítése során nemzeti és uniós elvárásoknak egyaránt meg kell
felelnünk. Ennek keretében folyik – többek között – az egyszerűsített honosítással és
visszahonosítással kapcsolatos külképviseleti munka, az új típusú, ujjnyomatot is tartalmazó
útlevelek külképviseleti kérelmezhetősége feltételeinek megteremtése, illetve az elektronikus
ügyintézés lehetőségeinek folyamatos bővítése.
A kedvező országimázskép kialakításához elengedhetetlen a külföldi civil szervezetekkel való
folyamatos kapcsolattartás, rendezvényeken való aktív magyar részvétel biztosítása, rendezvények
szervezése hazánkban, magyar művészeti egyesületek, hagyományőrző csoportok, civil szervezetek,
zenekarok, néptánccsoportok külföldi útjainak támogatása. Figyelmet kell fordítani a külföldi
közvéleményt befolyásolni képes véleményformáló személyek, társaságok stb. Magyarország iránti
rokonszenvének erősítésére.

712

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben

XVIII. Külügyminisztérium
Költségvetési szervek
1. Külügyminisztérium központi igazgatása
2. Külképviseletek igazgatása
3. Magyar Külügyi Intézet
5. Fejezeti kezelésű előirányzatok
6. Nemzetközi tagdíjak és európai uniós
befizetések
14. Közhasznú és egyéb civil szervezetek
támogatása
17. EU utazási költségtérítés
18. Közép-európai elnökségi feladatok
22. Nemzetközi fejlesztési együttműködés és
humanitárius segélyezés
Központi kezelésű előirányzatok
Külügyminisztérium összesen:

Kiadás
50 443,5
6 158,3
44 129,0
156,2
13 337,8

Millió forintban, egy tizedessel
Engedélyezett
Bevétel Támogatás
létszám (fő)
7 355,0
43 088,5
1875
265,3
5 893,0
646
7 087,7
37 041,3
1209
2,0
154,2
20
391,5
12 946,3
0

12 524,8

0,0

12 524,8

0

151,3

0,0

151,3

0

391,7
110,0

391,5
0,0

0,2
110,0

0
0

160,0

0,0

160,0

0

0,0
63 781,3

0,0
7 746,5

0,0
56 034,8

0
1875

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. cím: Külügyminisztérium központi igazgatása
Az intézmény feladata a Külügyminisztérium külpolitikai stratégiai, irányítási, igazgatási,
gazdálkodási tevékenységének ellátása, valamint a külképviseletek szakmai működéséhez
szükséges személyi, pénzügyi, tárgyi és logisztikai háttér feltételeinek biztosítása.
A személyi juttatások és járulékok előirányzata forrást nyújt 646 fő köztisztviselő és
munkaszerződéses dolgozó, néhány fő nemzeti szakértő, valamint a belső kapacitásokkal nem
megoldható feladatok esetében csekély számú megbízási szerződéssel alkalmazott munkatárs
finanszírozására.
A dologi kiadások előirányzata a minisztérium működéséhez és a munkafeltételek szinten
tartásához elegendő. Beruházásra, fejlesztésre 100,0 millió forintos keret került tervezésre, mely a
halaszthatatlan karbantartásokra, amortizációs cserékre, valamint az elengedhetetlen
biztonságtechnikai és informatikai beruházásokra nyújt fedezetet.
A 2013. évi zárolás (120,8 millió forint) és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium részére a
Nemzeti Jogszabálytár működtetéséhez szükséges előirányzat átcsoportosítás (54,2 millió forint)
bázisba építése a támogatási előirányzatot 175,0 millió forinttal csökkentette, az új Külképviseletek
újranyitása kapcsán az igazgatási feladatok megerősítésére biztosított 28,0 millió forint azonban
növelte.
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A 2013. évben engedélyezett 630 fő létszám 2013. december 31-éig 646 főre emelkedett mely az
állampolgársági ügyek gyorsított intézéséből (12 fő), valamint az új külképviseletek nyitásából (4
fő) adódik.
A bevételek tervezése azonos szinten történt a 2013. évivel, 265,3 millió forint összegben. A cím
bevételei a munkatársak részére biztosított hivatali mobiltelefon kerettúllépésekből, konzuli
díjbevételekből, lakáskölcsön törlesztésekből, a tanácsi üléseken való részvétellel kapcsolatban
felmerült utazási költségek megtérítéseiből adódik.
Külügyminisztérium központi
igazgatása cím
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
…..intézménytől
átvett/átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételes felsorolás)
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
- fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás
- állampolgársági feladatok
Többlet (jogcímenként)*
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Támogatás
Engedélyezett
létszám (fő)
6 040,0
630

6 305,3

265,3

-147,0
0

0
0

-147,0
0

16
0

0

0

0

0

-120,8

-120,8

-26,2

-26,2

0
6 158,3

0
265,3

0
5 893,0

4
12
0
646

2. cím: Külképviseletek igazgatása
A cím feladata a Magyar Köztársaság kétoldalú kapcsolatokban, illetve a nemzetközi fórumokon
történő képviselete, valamint a külképviseleti hálózat működtetésének finanszírozása.
A Külképviseletek Igazgatása cím kiadási főösszegének döntő hányadát a személyi juttatások és
azok járulékai (64%), illetve a külképviseletek működési előirányzatát magába foglaló
devizakiadások teszik ki.
A cím előirányzatai tartalmazzák a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
módosításából adódó többlet feladatok, az egyszerűsített honosítás, valamint a magyar
állampolgárság megállapítás felgyorsítása ellátásához szükséges külképviseleteket érintő támogatási
kereteket. Biztosítottak az érintett kiküldöttek munkafeltételei az egyszerűsített
honosítási/visszahonosítási eljárások ügyében érintett missziók esetében, a legszélesebb elérhetőség
biztosítása érdekében szervezett kihelyezett konzuli napok költségei, valamint a technikai
fejlesztések és tájékoztatás kiadásai.
Beruházásra, fejlesztésre mintegy 600,0 millió forint áll rendelkezésre, mely karbantartásokra,
amortizációs cserékre, biztonságtechnikai és informatikai beruházásokra elégséges.
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A 2013. évi zárolás bázisba építése a támogatási előirányzatot 709,4 millió forinttal csökkentette, az
új külképviseleti nyitások éves működési költségeire biztosított 1.550,2 millió forint, illetve az az
egyszerűsített honosítás, valamint a magyar állampolgárság megállapítás felgyorsítása érdekében az
1682/2012. (XII. 29.) Kormány határozatban előírt feladatok ellátáshoz az 1027/2013. (I. 25.)
Kormány határozatban szereplő határidőig (2014. június 30.) biztosított 721,8 millió forint növelte.
A Brüsszelben, Magyarország Európai Unió mellett működő Állandó Képviseletén két új
tudományos és technológiai szakdiplomata álláshely működtetése érdekében a Nemzetgazdasági
Minisztériumtól átcsoportosított 95,0 millió forint és az Isztambulban létesített oktatási-kulturális
szakdiplomata álláshely fenntartásához szükséges 70,1 millió forint többlet szintén növelte a
támogatási előirányzatot, így összességében a cím támogatási kerete 1.727,7 millió forinttal
meghaladja a 2013. évit.
A 2013. évben engedélyezett 1072 fő létszám 2013. december 31-éig 1209 főre emelkedett mely az
állampolgársági ügyek gyorsított intézéséből (128 fő) valamint az új külképviseletek nyitásából (9
fő) adódik.
A konzuli- és vízumdíj bevételek 2014. évben is a KüM saját bevételeként szerepelnek. A bevételek
598,5 millió forinttal megemelésre kerültek, figyelemmel a 2013. évi teljesítési adatokra, illetve az
új külképviseleti nyitásokra.
A címen összességében bevétellel fedezett a kiadási előirányzatok 16,1%-a.
Külképviseletek igazgatása cím
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
…..intézménytől
átvett/átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételes felsorolás)
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
- fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás
- bevételemelés
- állampolgársági feladatok
Többlet (jogcímenként)
- Isztambuli szakdiplomata
működtetésére
- külképviseleti nyitások
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Engedélyezett
létszám (fő)
35 313,6
1072

Támogatás

41 802,8

6 489,2

1 956,1
0

598,5
0

1 357,6
0

137
0

0

0

0

0

-709,4
2 067,0

59

-709,4
2 067,0
598,5

598,5
78
0

70,1
300,0
44 129,0

715

0

70,1

7 087,7

300,0
37 041,3

1209

3. cím: Magyar Külügyi Intézet
Alapító okirata értelmében a Magyar Külügyi Intézet tudományos háttértámogatást hivatott nyújtani
a Külügyminisztérium és valamennyi kormányzati szerv számára. Az Intézet az Alapító Okiratban
meghatározott tevékenységi köréből 2014-ben kiemelt figyelmet fordít a külpolitikai stratégiai
tervezés tudományos hátterének megerősítésére, hogy a Külügyminisztériummal szerves szakmai
kapcsolatban álló háttérintézményként a maga sajátos módszereivel és eszközeivel érdemben
járuljon hozzá a magyar külpolitika elméletileg is megalapozott, a változó nemzetközi feltételeknek
megfelelő megújulásához, külkapcsolataink komplex gyakorlati érvényesítéséhez. Az Intézet ezért
az alaptevékenységet meghaladóan szorosabb együttműködést alakít ki a Külügyminisztérium
tervezéssel foglalkozó munkatársaival, valamint az elméleti és gyakorlati munka hatékonyabb
koordinálására intézményesíteni kívánja a kapcsolatokat az Intézet munkatársai és a
Külügyminisztérium megfelelő főosztályai között.
Az Intézet a lehetőségeivel összhangban bővíteni kívánja mind a magyarországi, mind a külföldi
kapcsolatrendszerét kül- és biztonságpolitikával foglalkozó kutatóközpontokkal, akadémiai és
egyetemi intézetekkel. A kapcsolatépítés formái közé tartoznának közös rendezvények szervezése,
közös kutatások végzése, illetve a határon túli magyar felsősoktatási intézmények esetében az
Intézet munkatársai oktatási feladatokat is vállalnak. Az Intézet növelni kívánja a jelenlétét a
magyar és a nemzetközi köz- és tudományos életben, és arra törekszik, hogy munkatársai aktívan
jelen legyenek ezeken a területeken. Az Intézet a munkatársai önálló kutatási programjait szorosabb
összhangba kívánja hozni a magyar külpolitika stratégiai prioritásaival, továbbá az Intézet
tevékenységében új elemként a korábbiaknál jóval nagyobb hangsúlyt fektet a kormányzati
külpolitika támogató elemzését elősegítő médianyilvánosság kialakítására, az ezzel kapcsolatos
tudományos ismeretterjesztésre, illetve a diplomáciai/külpolitikai továbbképzésekre.
A Magyar Külügyi Intézet 2014. évben feladatai ellátását 2,0 millió forint saját bevételből, valamint
154,2 millió forint költségvetési támogatásból finanszírozza. A személyi juttatások, és a
munkaadókat terhelő járulékok kiemelt előirányzatok a Magyar Külügyi Intézet 20 fő engedélyezett
létszámkeretében foglalkoztatott munkavállalók illetményére és járulékaira nyújt forrást. A Magyar
Külügyi Intézet költségtakarékos, hatékony működését elősegítő átalakítások, beruházások
fedezetéül szolgál a dologi kiadások, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata.
Magyar Külügyi Intézet cím

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Támogatás
Engedélyezett
létszám (fő)
154,2
20

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
…..intézménytől
átvett/átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételes felsorolás)
egyéb változások,

156,2

2,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0
156,2

0
2,0

0
154,2

0
20
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III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A Külügyminisztérium 2014. évi költségvetése 5 alcímet és ezen belül 9 fejezeti kezelésű
előirányzatot (jogcímcsoportot) tartalmaz.
6. alcím: Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések
Az alcím finanszírozza a Magyar Köztársaság hatályos nemzetközi szerződésekből eredő fizetési
kötelezettségeit, valamint az uniós és nemzetközi normák alapján megállapított kötelező jellegű,
önkéntes hozzájárulásokat.
1. jogcímcsoport: Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások
A 7.291,5 millió forint támogatási előirányzat a 2014. évben vállalt tagdíjfizetési
kötelezettségek alapján került meghatározásra. A 2013. évi előirányzathoz képest a támogatási
előirányzatot csökkentette a 99,8 millió forintos zárolás bázisba építése, az UNIDROIT tagdíj
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnál történő fizetéséhez szükséges 5,7 millió forint
forrás átcsoportosítása, valamint növelte az árfolyamváltozásra biztosított 230,3 millió forint
többlet.
2. jogcímcsoport: Európai uniós befizetések
A tervezett 5.233,3 millió forint támogatási előirányzat a 10. Európai Fejlesztési Alapba
(EDF) fizetendő, 2007. évben vállalt kötelezettséget tartalmazza. A 2013. évi előirányzathoz
képest a támogatási előirányzatot csökkentette a 840,0 millió forintos zárolás bázisba építése
14. alcím: Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása
1.jogcímcsoport: Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása
A 105,3 millió forintos előirányzat célja hozzájárulás a Magyar Köztársaság demokratikus
átalakulása során szerzett tapasztalatok feldolgozásának, közzétételének és átadásának,
valamint a hazai és nemzetközi közvélemény tájékoztatásának és más országok demokratikus
reformfolyamatainak előmozdítása céljából a Magyar Köztársaság Kormánya által létrehozott
Demokrácia Központ Közalapítvány működési költségeihez.
2.jogcímcsoport: Egyéb civil szervezetek támogatása
A 25,0 millió forintos előirányzat célja az atlanti gondolat megismertetését és elterjesztését
célul tűző, továbbá a NATO megismertetését elősegítő civil szervezetek működési
költségeihez, programjaihoz, projektek megvalósításához való hozzájárulás. Célja továbbá
Magyarország külföldi megítélésének javítása, a társadalomnak a külpolitika és diplomácia
iránti érdeklődésének erősítése, a kormányzati civil stratégia megvalósításának elősegítése a
külkapcsolatok terén, a külpolitikai kormányzat és a hazai, valamint a határon túli civil szféra
közötti kapcsolatok erősítését és bővítését célzó tevékenységek támogatása.
5.jogcímcsoport: Népirtás Megelőzési Központ támogatása
A 10,0 millió forintos előirányzat célja támogatás nyújtása a szervezet működési költségeihez.
A Központ fő feladata a népirtás és emberiség elleni bűncselekmények megelőzése.
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6.jogcímcsoport: Külföldi magyar emlékek megőrzése
Az 5,0 millió forint előirányzat célja a határainkon túl található magyar emlékhelyek
létrehozásával, megóvásával, helyreállításával kapcsolatos tevékenységek támogatása. A
magyar vonatkozású emlékhelyek kialakítását, ápolását és megőrzését elősegítő és egyúttal a
magyarságtudat erősítését szolgáló program támogatását, különös tekintettel a környező
országok területén, tárcánk a 2014. évben is folytatni kívánja.
8.jogcímcsoport: Kisebbségpolitikai célok támogatása
A 6,0 millió forint előirányzat célja támogatás nyújtása a kisebbségpolitikai célok
magyarországi és külföldi ismertetésére; tanulmányok elkészítésére; kutatások, rendezvények
jótékonysági események és egyéb kulturális események támogatására.
17. alcím: EU utazási költségtérítések
Az Európai Unió Magyarország számára is megtéríti a tanácsi üléseken való részvétellel
kapcsolatban felmerült utazási költségek egy részét. Minden tagállam évente egy előre rögzített
összegre jogosult. A Tanács egycsatornás úton kommunikál a tagállamokkal, Magyarországon a
koordinátor feladatát a Külügyminisztérium látja el. A KüM fogadja az uniós költségtérítést,
összesíti az érintett tárcáktól beérkező elszámolásokat és továbbutalja a költségtérítések összegét. A
betervezett 0,2 millió forint költségvetési támogatás az előirányzathoz kapcsolódó járulékos bankés kezelési költségek forrásául szolgál.
18. alcím: Közép-európai elnökségi feladatok
A Nemzeti Együttműködés Programja kimondja, hogy hazánkat meghatározó tényezővé kell tenni a
közép-európai együttműködésben. Ezt szolgálta EU elnökségünk, mely „Közép-Európa Éve”-ként
nyitott új dimenziókat e területen. A Kormányprogram végrehajtása új lehetőséget teremt, mivel
2013-2014. év során részben egyidejűen tölti be Magyarország a Közép-Európai Kezdeményezés
(KEK, 2013. január 1. - 2013. december 31.) és a Visegrádi Csoport (V4, 2013. július 1. – 2014.
június 30.) elnökségi feladatait. A Kormány 1031/2012. (II. 21.) számú határozatában döntött a
2013 és 2014 évek során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő
magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás
feltételeinek megteremtéséről. Ennek a célnak az elérését biztosítja a 110,0 millió forint támogatási
előirányzat.
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22. alcím: Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés
OECD és EU tagságunkból adódóan hazánk politikai kötelessége a hozzájárulás a nemzetközi
közösség kevésbé fejlett országainak gazdasági-társadalmi felzárkóztatásához, illetve politikai
krízisek vagy természeti csapások által sújtott népeinek megsegítéséhez, a nemzetközi fejlesztési
együttműködésben és humanitárius segítségnyújtásban való részvétel útján.
1. jogcímcsoport: Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés
A 150,0 millió forint előirányzat célja a fejlődő országok fenntartható fejlődésének,
kiegyensúlyozott gazdasági növekedésének, a szegénység csökkentésének, az
életkörülmények javításának, az alapvető emberi jogok tiszteletére épülő demokratikus
berendezkedés (jó kormányzás) megteremtésének és megszilárdításának elősegítése,
támogatása.
2. jogcímcsoport: Humanitárius segélyezés
A 10,0 millió forint előirányzat célja humanitárius segítségnyújtás természeti katasztrófák,
emberi mulasztásból fakadó krízishelyzetek esetén katonai konfliktusok áldozatainak,
károsultjainak megsegítése, életmentés, sürgősségi és rehabilitációs segítségnyújtás a
nemzetközi humanitárius jog alapján.
Fejezeti kezelésű előirányzatok
cím
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
…..intézménytől
átvett/átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételes felsorolás)
egyéb változások,
- zárolás bázisba építése
- fejezetek közötti előirányzat átcsoportosítás
Többlet (jogcímenként)
- nemzetközi tagdíjak árfolyam rendezése
- uniós támogatás változása
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban
Támogatás
Engedélyezett
létszám (fő)
13 661,7
0

14 053,2

391,5

-945,5
0

0
0

-945,5
0

0
0

0

0

0

0

-939,8
-5,7

-939,8
-5,7

230,3

0

230,3

0

-0,2
13 337,8

0
391,5

-0,2
12 946,3

0
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XIX. Uniós Fejlesztések
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I.

A célok meghatározása, felsorolása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget (továbbiakban: Ügynökség) a 2004. január 1-jén alakult
Nemzeti Fejlesztési Hivatal bázisán, annak általános jogutódjaként a Kormány a 130/2006.
(VI. 15.) rendelettel hozta létre a hosszú és középtávú fejlesztési és tervezési feladatok
ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak igénybevételéhez szükséges tervek,
operatív programok elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges
intézményrendszer kialakítására. A 274/2013. (VII. 15.) Korm. rendelet módosította a
130/2006. (VI. 15.) Korm. rendeletet. Az Ügynökség a miniszterelnök irányítása alatt működő
központi hivatal. A miniszterelnök az Ügynökség irányítását a Miniszterelnökséget vezető
államtitkár útján látja el.
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezet irányítását ellátó szerv vezetőjének
tervezési, előirányzat-módosítási, felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási,
ellenőrzési jogait és kötelezettségeit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási
jogait és kötelezettségeit a miniszterelnök gyakorolja.
A Nemzeti Stratégia Referenciakeret (NSRK) legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése
és a tartós növekedés feltételeinek megteremtése. Ennek érdekében 2012 végéig mintegy
7.004 Mrd Ft támogatás megítélésére, 6.402 Mrd Ft támogatás leszerződésére és 3.321 Mrd Ft
támogatás kifizetésére került sor. 2013. május végi állapotot tekintve mintegy 7.736 Mrd Ft
támogatás megítélésére, 7.112 Mrd Ft támogatás leszerződésére és 3.822 Mrd Ft támogatás
kifizetésére került sor.
Az Új Széchenyi Terv (ÚSZT) – az NSRK keretében - 2011-ben indult összhangban a
Kormány gazdasági akciótervével. A tervben rendelkezésre álló fejlesztési források kiemelten
segítik a kis- és középvállalkozások fejlődését. Ennek érdekében 2012 végéig mintegy 3.146
Mrd Ft támogatás meghirdetésére, 2.156 Mrd Ft támogatás megítélésére, 1.781 Mrd Ft
támogatás leszerződésére került sor. 2013. május végi állapotot tekintve pedig 3.577 Mrd Ft
támogatás meghirdetésére, 2.902 Mrd Ft támogatás megítélésére és 2.492 Mrd Ft támogatás
leszerződésére került sor.
A Kohéziós Alap 2000-2006 programozási időszakban jóváhagyott, 25 környezetvédelmi és
9 közlekedési projekt többségének végrehajtása 2010-ben zárult, egyes projektek esetében
azonban hosszabbítási kérelem került benyújtásra az Európai Bizottsághoz, így 5
környezetvédelmi projekt 2011-ben, továbbá egy környezetvédelmi és egy közlekedési
projekt 2012-ben zárult. A 25+9 projekt végső költségnyilatkozata és záródokumentumai
kiküldésre kerültek, kivéve a Budapesti Központi Szennyvíztisztító és a Budapest-Lőkösháza
II/2. vasúti projekteket, amelyeket legkésőbb 2013 végéig, illetve 2014. június 30-ig kell
megküldeni. A záródokumentumok Bizottság általi jóváhagyása teszi lehetővé az uniós
finanszírozás utolsó 20%-ának megtérülését a hazai költségvetés 42-es fejezetébe. Eddig
három, közlekedési projektek előkészítéséhez és technikai segítségnyújtáshoz, és 7
környezetvédelmi projekthez kapcsolódó végső egyenleg összeg érkezett meg, illetve további
egy környezetvédelmi projekt végső egyenlege érkezik meg hamarosan.
2007-től indult a 2007-2013-as programozási periódus Európai Területi Együttműködési
Programjainak lebonyolítása.
A 2007-től Magyarország részvételével zajló határmenti programok egy része a Strukturális
Alapok forrásból uniós belső határainkon (osztrák-magyar, szlovén-magyar, magyar-szlovák,
magyar-román, illetve Horvátország 2013. július 1-jei EU csatlakozása óta a magyar-horvát
határmenti programok), másik része pedig IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance –
Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és ENPI (European Neighbourhood and Partnership
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Instrument – Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz) forrásokból (magyar-szerb és
magyar-szlovák-román-ukrán határmenti programok) uniós külső határainkon valósul meg.
A korábbi INTERREG IIIB transznacionális program utódprogramjai a 2007-2013-as
programozási periódusban a délkelet-európai és a közép-európai transznacionális programok.
A korábbi INTERREG IIIC program utódja az INTERREG IVC program, az INTERACT
program pedig INTERACT II 2007-2013 néven folytatódik tovább.
Az egyes határmenti programok prioritásainak összefoglalása:
HU-RO

1.Prioritás

2.Prioritás

3.Prioritás

A közös
fejlesztés
kulcsfeltételeinek
javítása az
együttműködési
térségben
A határtérség
társadalmi
és
gazdasági
kohéziójának
erősítése
Technikai
segítségnyújtás

AT-HU

SI-HU

HUSKRO-UA

Az együttműködési
térség
vonzerejének
fejlesztése

Gazdasági és
társadalmi
fejlődés

HU-SK

HU-HR

HUSRB

Gazdaság
és társadalom

Fenntartható
környezet és
turizmus

Infrast
ruktúr
a és
körny
ezet

Innováció,
integráció
és
versenyképesség

GazdaKörnyezet ság és
természetv közös
édelem,
humánelérhetőerőforrás
ség
fejlesztés

Gazda
ság,
oktatá
s és
kultúr
a

Fenntartható
Fenntartfejlődés és ható
elérhetőfejlődés
ség

Technikai
segítségnyújtás

Techn
Techniikai
Technikai
kai
segítsé segítségsegítségn
gnyújt nyújtás
yújtás
ás

4.Prioritás

Technikai
segítségnyújtás

Környezeti
minőség
javítása
Határok
hatékonyságának
növelése
Technikai
segítségnyújt
ás

Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek
A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc 2006.
február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 10 újonnan
csatlakozott ország részére egyszeri, vissza nem térítendő
támogatásként
5 éven keresztül összesen 1 Mrd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország
részesedése 130.738.000 svájci frank (mintegy 20 Mrd Ft).
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EGT és Norvég Alap 2009-2014-es időszaka
Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakára szóló
Együttműködési Megállapodások Magyarország és a donor államok (Norvégia, Izland,
Liechtenstein) között 2011 őszén kerülnek aláírásra. Ezek értelmében az EGT Finanszírozási
Mechanizmusok keretében Magyarország 70,1 M euró, a Norvég Finanszírozási
Mechanizmus keretében 83,2 M euró támogatásra jogosult, mely összegek 7,5 %-a azonban a
donor országok menedzsment költségeit fedezi, így a teljes nettó hozzájárulás 141,8 M euró.
A támogatások átfogó célja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése, valamint
a Magyarország és a donor országok közti kétoldalú kapcsolatok erősítése. A támogatható
programterületek egyrészt a zöld gazdaságfejlesztés céljaihoz járulnak hozzá
(energiahatékonyság, megújuló energia, éghajlatváltozás, zöld ipari innovációk), másrészt a
humán és szociális fejlesztéseket támogatják (egészségügy, gyermek- és ifjúságvédelem,
ösztöndíjak, kutatások). A programdokumentumok kidolgozása 2012-ben megtörtént. Az új
időszak lényegi különbsége az előző ciklustól, hogy a projektszemlélet helyett a
programszintű megközelítésre tért át. Az egyes programterületeken pályázati felhívások 2013
második felében és 2014 során folyamatosan kerülnek meghirdetésre.
A 2014-2020. programozási periódusban rendelkezésre álló kohéziós források
A 2014. január 1. és 2020. december 31. közötti időszakra vonatkozó Partnerségi
Megállapodás azonosítja Magyarország legfontosabb kihívásait, és kitűzi fő fejlesztési
prioritásait. A Partnerségi Megállapodás rögzíti, hogy a Magyarországra érkező uniós
fejlesztési források (az ún. ESB alapok) hogyan támogatják az Európai Unió Európa 2020
stratégiájának (EU2020) és Kohéziós Politikájának céljait, ezért integrálja a Nemzeti Reform
Programot és az EU Tanácsának Országspecifikus Ajánlásait is.
A Partnerségi Megállapodásban kijelölt fejlesztési irányok részleteit operatív programok
rögzítik: a Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap forrásaira épülő ágazati és területi operatív
programok (OP), az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását
meghatározó Vidékfejlesztési Program, az Európai Tengerügyi és Halászati Alap operatív
programja, továbbá a Magyarország részvételével zajló európai (nemzetközi) területi
együttműködési programok.
A második szakaszban – az operatív programok tervezésének előrehaladásával – előbb
széleskörű szakmai egyeztetések, majd átfogó partnerség keretében, a gazdasági, társadalmi,
környezeti és területi szereplők bevonásával folytatódik, és véglegesedik a Partnerségi
Megállapodás, valamint az operatív programok tervezése.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
A XIX. Uniós fejlesztések fejezet az Európai Unió kohéziós politikájának megvalósítását
biztosító pénzügyi források Magyarországnak allokált előirányzatait, továbbá egyéb
nemzetközi programok forrásait tartalmazza.
A XIX. fejezet 2014. évi kiadási előirányzata 1 959 083,6M Ft, amely a 2013. évi eredeti
előirányzathoz – 1 436 857,2 M Ft - viszonyítva 522 226,4 M Ft-tal magasabb. A bevételi
előirányzat 1 546 143,0 M Ft, melynek növekedése 260 450,6 M Ft. A támogatási előirányzat
412 940,6 M Ft, amely a 2013. évi előirányzatnál 261 775,8 M Ft-tal kevesebb. A fejezeti
kezelésű előirányzatokon belül az Európai Unió illetve az EGT Finanszírozási Mechanizmus,
a Norvég Finanszírozási Mechanizmus, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési program
által finanszírozott programokhoz, projektekhez kapcsolódó központi költségvetési támogatás
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az adott program/projekt szempontjából elszámolható költségek kiadásainak, illetve a
jogszabály, Korm. határozat szerint kötelezően biztosítandó egyéb kiadásoknak a fedezetére
szolgál. A fenti előirányzatokból kerül biztosításra a központi költségvetési szerv
kedvezményezett esetén támogatott projektek önrésze, amennyiben ÚSZT keretében a
pályázati- vagy kiemelt tervezési felhívásban a támogató az elszámolható kiadások
tekintetében az önrész biztosítását írja elő. A jogosultághoz szükséges még, hogy a központi
költségvetési szerv a támogatandó tevékenységet a létrehozásáról rendelkező jogszabályban
(határozatban) és/vagy az alapító okiratban rögzített szakmai alapfeladatként lássa el, vagy a
támogatandó fejlesztést ezen szakmai alapfeladat ellátásának érdekében kívánja
megvalósítani.
Kizárólag hazai forrásból (előirányzatokon) kerülnek finanszírozásra és kerültek
megtervezésre az unió felé el nem számolható technikai segítségnyújtás kiadásai, a
közreműködői intézményrendszer el nem számolható kiadásai, az állami költségvetési
kedvezményezettek sajáterő támogatása, a 4-es metró beruházása kapcsán a Magyar Állam és
a Budapest Főváros Önkormányzata között megkötött Támogatási Szerződés alapján a
központi költségvetési támogatás, európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék és új
előirányzatként az EU Önerő Alap.
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A XIX. fejezet 2013. évi támogatási előirányzatainak levezetése
M Ft
Megnevezés

Támogatás

Bevétel

Kiadás

2013. évi eredeti előirányzat
(intézmények)
Évközbeni változások
Fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Zárolás beépítése
Évközbeni többlet beépítése
(jogcímenként)
Évközbeni többlet éves szintrehozása
Egyszeri feladatok miatti korrekció
(jogcímenként)
BM rendőrségi feladatok
Twinning programok lezárása
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
alapkezelői díj átadása
Többletek jogcímenként*:
Determinációk (jogszabályból adódó
többletek)
VOP Kapacitás projekt
Egyéb sajátos intézményi bevétel
Lakáskölcsön visszatérülés
Kormány döntésből adódó többletek
Egyéb többletek
2014. évi javasolt intézményi előirányzat
2013. évi eredeti előirányzat (fejezeti
kezelésű előirányzatok)
Évközbeni változások
Fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Zárolás beépítése
Évközbeni többlet beépítése
Évközbeni többlet éves szintrehozása
Egyszeri feladatok miatti korrekció
A hatvani Grassalkovich-kastély
felújítása
Többletek jogcímenként*:
Determinációk (jogszabályból adódó
többletek)
Kormány döntésből adódó többletek
EU Önerő alap
Egyéb többletek 2014-2020 NSRK
2014. évi javasolt fejezeti kezelésű
előirányzat

231 542,4
30 000,0
30 000,0
6 350,7

248 703,0

41 209,7

480 245,4
30 000,0
30 000,0
47 560,4

411 476,0

1 537 799,2

1 949 275,2

Együtt

412 940,6

1 546 143,0

1 959 083,6
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1 581,2

7 646,2

9 227,4

-116,6
-116,6

-184,4
-19,0

-301,0
-116,6
-19,0

-165,4
882,0

-165,4
882,0

882,0
872,5
6,5
3,0

882,0
872,5
6,5
3,0

1 464,6

8 343,8

9 808,4

149 583,6
-1 500,0

1 278 046,2

1 427 629,8
-1 500,0

-1 500,0

-1 500,0

-100,0

-100,0

-100,0
263 492,4

-100,0
523 245,4

259 753,0

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1 Intézményekkel történő feladatellátás ágazatonként
Az Ügynökség a Kormány irányítása alatt álló, a Kormány Európai Uniós források
felhasználásáért felelős tagjának felügyelete alá tartozó, önálló feladat- és hatáskörrel
rendelkező országos hatáskörű költségvetési szerv. A Kormány az Ügynökséget a hosszú és
középtávú fejlesztési tervezési feladatok ellátására, az Európai Unió pénzügyi támogatásainak
igénybevételéhez szükséges tervek elkészítésére, e támogatások felhasználásához szükséges
tevékenység végzésére és más kormányzati szervek ilyen tevékenységének koordinálására
hozta létre.
A Gazdaságfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (GOP IH) gondoskodik a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az
operatív programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív,
irányításáról.
A Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága (HEP IH) gondoskodik, a Társadalmi
Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
(TIOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak
megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.
A Környezetvédelmi Operatív Programok Irányító Hatósága gondoskodik a 2004-2006
közötti tervidőszakhoz kapcsolódó Kohéziós Alap beruházások, valamint a Környezet és
Energia Operatív Program (KEOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív
programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról;
ellátja a Kohéziós Alap Irányító Hatóság teendőit.
A Közigazgatás Reform Programok Irányító Hatósága (KÖZIG IH) gondoskodik az
Államreform operatív program (ÁROP) és az Elektronikus Közigazgatás operatív program
(EKOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív programok jogszabályoknak
megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.
A Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága (KÖZOP IH) a Közlekedési
Operatív Program (KÖZOP) eredményes, hatékony megvalósításáról és az operatív
programok jogszabályoknak megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.
A Regionális Fejlesztés Operatív Programok Irányító Hatósága (RFP IH) gondoskodik a
Közép-magyarországi Operatív Program, a Közép-dunántúli Operatív Program, a Nyugatdunántúli Operatív Program, az Észak-magyarországi Operatív Program, a Dél-alföldi
Operatív Program, a Dél-dunántúli Operatív Program, az Észak-alföldi Operatív Program
eredményes, hatékony megvalósításáról, és az operatív programok jogszabályoknak
megfelelő szakmai, pénzügyi és adminisztratív, irányításáról.
A Nemzetközi Együttműködési Programok Irányító Hatósága (NEP IH) ellátja az EGT és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok program tekintetében a Nemzeti Kapcsolattartó
személyéhez fűződő feladatokat, az INTERREG Közösségi Kezdeményezés programok
tekintetében irányító, illetve nemzeti hatósági feladatokat; a strukturális alapok 3. célkitűzése
szerinti területi együttműködési programok tekintetében a közös irányító hatósági, illetve
nemzeti hatósági feladatokat, az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz és az Európai
Szomszédsági és Partnerségi Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez
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kapcsolódó programjai tekintetében közös irányító hatósági feladatokat a Svájci Hozzájárulás
program tekintetében a Nemzeti Koordinációs Egység feladatait, és a Nemzeti Twinning
Kontakt személyével kapcsolatos feladatokat.
A Koordinációs Irányító Hatóság (KOR IH) koordinálja az irányító hatóságok fejlesztési
források felhasználásával kapcsolatos munkáját. Ellátja a KTK Irányító Hatóság és a VOP
Irányító Hatóság feladatait.
A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE
A 2014. évi költségvetési keretszámok a tervezési köriratban megadott irányelvek (bázisalapú
tervezés), a szerkezeti változásokhoz kapcsolódó tételek, valamint a bevételek eredőjeként
kerültek megállapításra. 2014-ben az intézményi kapacitást biztosító Végrehajtás Operatív
Program Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT lebonyolításával kapcsolatos kapacitásának
biztosítása (VOP projekt) az intézményi soron – 2013. évhez hasonlóan – szintén
megtervezésre került. Ezen felül az EGT Norvég programokból várható bevétel került
beépítésre a 2014. évi költségvetési tervszámba.
Az Intézményi költségvetés 2014. évi javasolt eredeti előirányzatai:
M Ft
Kiadás
9 808,4

Bevétel
8 343,8

Támogatás
1 464,6

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Intézményének 2014. évre javasolt előirányzata 9 808,4
M Ft kiadási főösszeg, amelyet 8 343,8 M Ft bevétel és 1 464,6 M Ft költségvetési támogatás
fedez.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2014. évi támogatási előirányzatának levezetése a II.
fejezetben történt kifejtésre.
A 2014. évi javasolt támogatások levezetésekor a 2013. évi támogatáshoz képest 116,6 M Ft
támogatás csökkenés figyelhető meg.
A bevételek növekedésének eredménye a VOP Kapacitás projekt 2014. évi megemelése
(688,1 M Ft), az intézmény sajátos bevételének a betervezése (6,5 M Ft) valamint a
lakáskölcsönnel kapcsolatos tervezett bevétel növelése (3 M Ft).
Az Innovációs Alapkezelői díj 2013. augusztus 1-től átkerült az NFM-hez, ezért az
alapkezelői díjjal foglalkozó munkatársak bére (-165,4 M Ft) már nem került betervezésre a
2014. évi bevételek közé.
A NEP IH tájékoztatása szerint a Twinning projektek 2013. évben befejeződnek, ezért az
ezzel kapcsolatos bértervezés (-19,0 M Ft) sem szükséges 2014. évre.
A kiadási főösszeg növekedése figyelhető meg a 2013. évi előirányzathoz képest. Az 581,0
M Ft-os növekedés a VOP Kapacitás projekt, az intézmény sajátos bevételének a tervezése, a
lakáskölcsönnel kapcsolatos tervezett bevétel növelésének és a 2013. évben megszűnő
(Twinning projekt) és más fejezetnek átadandó (Innováció) feladatok negatív előjelű
eredőjeként számítható ki.
A köriratban foglalt elvonások jelen esetben az intézményt nem érintik.
A kiadásnövekedést az NFÜ nem költségvetési támogatásból, hanem uniós forrásból kívánja
fedezni. Tervezés létszámra vetített arányosítással történt.

728

A kiadási főösszegen belül a személyi juttatások képviselik a legnagyobb hányadot. 2014-ben
kisebb csökkenés (-93,9 M Ft) figyelhető meg az előző évhez képest, melynek oka az
Innovációs Alapkezelői díj átadása az NFM részére.
A járulékok tervezésénél a személyi jellegű kiadások várható járulék növekedését a nem
rendszeres személyi juttatások tervezett elemei okozzák.
A 2014. évre az intézménynél az engedélyezett létszám 202 fő, (ebből 199 fő a teljes-, 3 fő a
részmunkaidősök száma) e mellett az Ügynökség 2014. évre tervezett engedélyezett létszáma
tartalmazza az uniós forrásból finanszírozott – határozott idejű szerződéssel foglalkoztatott –
kormánytisztviselők és munkavállalók számát. A foglalkoztatásukhoz szükséges
többletforrást uniós forrásból finanszírozza az NFÜ. Ennek megfelelően a 2014. évi javasolt
létszám 670 fő, melyből 667 fő a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma, 3 fő a
részmunkaidőben foglalkoztatottak száma. A 2014. évi javasolt létszám megegyezik a 2013.
évi létszámmal.
Az intézmény dologi és egyéb folyó kiadásainak tervezése során a 2014. évre tervezett 1 928
M Ft összegű kiadás meghaladja a 2013. évi eredeti előirányzatot, annál 445,2 M Ft-tal több.
Ennek legfőbb oka VOP projekt intézményi soron történő tervezése, melynek jelentős dologi
és egyéb folyó kiadásait nem költségvetési támogatásból, hanem uniós forrásból fedezi az
NFÜ.
Az intézmény 2014. évre 12 M Ft támogatást tervezett az NFÜ SE részére. A támogatás célja
az NFÜ munkatársak sportolási lehetőségeinek elősegítése, amennyiben a támogatás iránti
igény növekedne, dologi előirányzatból történő átcsoportosítással teremt rá az intézmény
fedezetet.
Az intézményi felhalmozási kiadásoknál megfigyelhető növekedés oka szintén a Végrehajtási
Operatív Program betervezése a 2014. évi intézményi költségvetésbe.
2014-re 9,5 M Ft betervezése történt kölcsönnyújtásra, amennyiben a kölcsönök felvétele
iránti igény növekedne, dologi előirányzatból történő átcsoportosítással teremt rá az
intézmény fedezetet.
A bevételi előirányzatok 697,6 M Ft-tal növekedtek a 2013. évi előirányzathoz képest. Ennek
oka a VOP Kapacitás projekt 2014. évi megemelése, az intézmény sajátos bevételének a
betervezése, a lakáskölcsönnel kapcsolatos tervezett bevétel növelése valamint az Innovációs
Alapkezelői díj NFM részére történő átadása és a Twinning projektek 2013. évi lezárása.
Az intézmény alaptevékenységgel összefüggő bevételei között került megtervezésre a
munkavállalóknak biztosított parkolási lehetőség, valamint továbbszámlázott mobiltelefon
költségekből származó bevétel.
Az NFÜ vállalkozási tevékenységet nem folytat, így a bevételek tervezésénél ezekkel a
tényezőkkel az intézmény nem számolt.
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III.2 Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás ágazatonkénti
bemutatása
EU Támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
Az előirányzat a közösségi támogatások koordinálásával összefüggő, az Európa Unió
alapjaiból nem fedezett, illetve el nem számolható („non-eligible”), azonban a programok
lebonyolításához elengedhetetlen tevékenységek kiadásainak fedezetére szolgál, különösen az
alábbi feladatok tekintetében:
• Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Equal, Területi együttműködés programokkal
kapcsolatos kommunikációs feladatok;
• Az egységes monitoring információs rendszer (EMIR) azon moduljainak folyamatos
továbbfejlesztése és működtetése (Phare, Átmeneti Támogatás, EGT, Equal), amely
elengedhetetlen a források szabályszerű és hatékony felhasználásához, azonban uniós
bevételből nem finanszírozható;
• Az Interreg és ETE programok menedzsmentjének és egyéb bevételből nem fedezhető
tevékenységeknek a kiadásai;
• fejezeti előirányzatokkal kapcsolatos átutalási költségek.
A Kiadási előirányzata 337,5 M Ft.
Közreműködői Intézményrendszer támogatása előirányzat
A közreműködő szervezetek az Európai Unió strukturális alapjaiból és Kohéziós Alapjából
származó támogatások hazai felhasználásáért felelős intézményrendszer meghatározó
szereplői.
Tevékenységüket a közösségi jogszabályok és az irányító hatóságok által megadott
szempontok figyelembevételével látják el. A közreműködő szervezetek tevékenységi köre
kiterjed a pályázatkezeléssel kapcsolatos feladatokra, a támogatási szerződések megkötésére,
a kifizetés-igénylési kérelmek, a teljesítést igazoló számlák és a számlákhoz kapcsolódó
dokumentumok befogadására, a teljesítések igazolására, a lebonyolítási számlákról történő
kifizetések utalványozására, az összesített forrásigények irányító hatóságok részére történő
továbbítására és a számvitellel kapcsolatos feladatok ellátására. Az előirányzat célja
különösen az INTERREG, az ETE, a Norvég Alap és Kohéziós Alap (első programozási
időszak) programok lebonyolításához kapcsolódó közreműködői tevékenység uniós bevétellel
nem fedezett részének finanszírozása.
Kiadási előirányzata 1.150,0 M Ft.
Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása előirányzat célja, biztosítani
a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 55. cikke hatálya alá tartozó, az
ún. jövedelemtermelő projektek esetén a megtérülő részre jutó központi költségvetési
kiadásokat. A jövedelemtermelő projektek megtérülő részét nem támogatja az Európai Unió,
így a kedvezményezetteknek kellene biztosítania ezt saját forrásként. Ilyen projektek lehetnek
például a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.), mint
kedvezményezett által kezelt közlekedési projektek. Az előirányzat felhasználható uniós
támogatásra számot tartó projektek előkészítési, területvásárlási kiadásaira az állami
költségvetési kedvezményezettek esetén.
A jövedelemtermelő projektek esetében a hatályos kötelezettségvállalással rendelkező
projektek 2014-es ütemezését vettük figyelembe, illetve a 3. prioritás esetében azoknál a
projekteknél, beruházásoknál számítottunk jövedelemtermelő részt, ahol használat arányos
útdíj 2013-ban bevezetésre került. Az érintett projekt esetében elvégzésre kerülnek a CBA
átszámítások, melyek jelentős mértékben befolyásolhatják a most betervezett arányt mind
pozitív, mind negatív irányba. Kérdés, hogy az átszámítás elvégzését az Európai Bizottság
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mely időponthoz köti, szerencsés volna a projektek zárásakor figyelembe venni az útdíj
hatását, hiszen ekkor egyébként is el kell végezni a CBA felülvizsgálatát.
A megyei önkormányzatok konszolidációjának következményeként a GYEMSZI-k és MIKek valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartásába került
intézmények önerejének biztosítása. Ezen kívül a NIF Zrt. vitás szerződésmódosítások,
pótmunkák tekintetében felmerült többletköltségeit is ez a sor fedezi.
Kiadási előirányzata 20.831,8 M Ft.
4-es metró előirányzat célja az uniós forrásból nem elszámolható költségek fedezetének
biztosítása.
Kiadási előirányzata: 15.000,0 M Ft.
Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék
Az előirányzat az uniós programokhoz kapcsolódóan az előre nem látható kiadásokhoz, így
különösen az európai bizottsági követelések visszafizetésének, követeléskezelési költségek,
árfolyam-különbözet, az intézményrendszernek a kedvezményezett, vagy a szállítója részére
fizetendő késedelmi kamat elszámolásának fedezetére szolgál 5.000,0 M Ft összegben.
III.3 Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
III.3.1 Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK)
Az NSRK legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés feltételeinek
megteremtése. Ennek érdekében hat kiemelt területen indít el összehangolt állami és uniós
fejlesztéseket: a gazdaságban, a közlekedésben, a társadalom megújulása érdekében, a
környezet és az energetika területén, a területfejlesztésben és az államreform feladataival
összefüggésben.
III.3.1.1 Gazdaságfejlesztés Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

180 473,2

157 011,8

23 461,4

Prioritások:
1. prioritás K+F és innováció a versenyképességért
A prioritás célja ösztönözni a gazdaságban hasznosuló olyan ipari kutatás és kísérleti
fejlesztési tevékenységeket, amelyek a vállalkozások, egyetemek és kutatóintézetek közötti
szoros innovációs együttműködésben valósulnának meg, valamint támogatást biztosítani
korszerű kutatási infrastruktúra kialakításához, szabadalmak bejelentéséhez bizonyos kiemelt
jelentősegű területeken a hasznosítható tudás folyamatos megújítása és a piaci
hasznosíthatóság érdekében. A prioritás célja továbbá a kutatási tevékenységnek és az
innovatív vállalkozásoknak fizikailag is helyet adó innovációs és technológiai parkok
létesítése és a meglévő intézmények fejlesztése.
A prioritáson belül cél már meglévő, piacképes termékek, szolgáltatások vagy technológiák
továbbfejlesztéséhez támogatások biztosítása, továbbfejlesztett termékek gyártásának
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beindítása, jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új, piacképes termékek,
szolgáltatások, technológiák, illetve ezek prototípusainak kifejlesztésének támogatása, újszerű
technológiák, eljárások alkalmazásának bevezetésének támogatása és az elért innovációs
eredmények iparjogvédelme, valamint az együttműködő innovatív vállalkozások közös, a
klaszter érdekét is szolgáló technológiai innovációs projektjeinek (termékfejlesztés és piacra
vitel) segítése; a műszaki fejlesztés háttérnek a biztosítása az adott klaszter több tagja által
tulajdonolt projekttársaságok támogatása révén. A prioritás keretében került meghirdetésre a
tavalyi év során a beszállítói programok, a K+F+I ernyőprojektek és az innovációs és
technológiai parkok támogatását célzó kiírások.
A prioritás célcsoportjai:
• a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaságok vagy
szövetkezetek,
• az akkreditált innovációs klaszter menedzsmentjét ellátó - gazdasági társaság
formában működő - innovációs szolgáltató központot és technológiai parkot
működtető szervezetek.
A prioritás keretein belül kerül megvalósításra az Extreme Light Infrastructure –
Magyarország (ELI-HU) projekt, amely egy a European Strategy Forum on Research
Infrastructures roadmap-en szereplő pán-európai kutatási infrastruktúrák közül. A
kétlépcsős, összesen 2,4 milliárd forint összköltségű projekt-előkészítésre előleg és számla
alapú kifizetések történtek, 2014. évre számla alapú kifizetéssel és előleg elszámolással lehet
számolni.
Az előirányzat tervezése során a 2009-2013. évi kiírásokat vettük figyelembe. A korábbi
évekhez képest magasabb kifizetéssel számolunk 2014-ben, mivel több konstrukció ebben az
évben zárul. A 2009-2013-es konstrukciók esetében a már megkötött és a folyamatban lévő
szerződésekkel indokolt kalkulálni, figyelembe véve a leszerződött összegeket és a megtörtént
kifizetéseket. A 2014. évben jelentős összegű előleg elszámolással lehet számolni, ami
nagyban hozzájárul az abszorpciós célok teljesüléséhez.
2. prioritás A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése
A prioritás fő célja a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások, elsősorban a mikro-,
kis-, és középvállalkozások (széles értelemben vett) vállalati kapacitásainak komplex
fejlesztése jövedelemtermelő képességük növelése és a piaci pozícióik javítása érdekében.
Ennek eléréséhez szükséges a technológia intenzív tevékenységek további kiépítése, a magas
hozzáadott-értékű termelés és stratégiai szolgáltatások hazai meggyökereztetése, továbbá
kiemelten a kkv szektor modernizációja, foglalkoztatásban betöltött szerepének erősítése. A
prioritási tengelyben megjelenő beavatkozások esetében különösen fontos az egyes
vállalkozásfejlesztési projekteken belül a vállalati szervezet és humánerőforrás fejlesztésének,
a munkahelyteremtés, az IKT technológia és alkalmazások használatának, illetve az üzlet- és
piacfejlesztési tevékenységeknek az integrálása.
Az előirányzat célcsoportjai:
• elsősorban a mikro-, kis- és középvállalkozások,
• gazdasági társaságok,
• szövetkezetek,
• egyéni vállalkozók,
• magyarországi székhelyű gazdasági kamarák és vállalkozások érdekképviseletét ellátó
szervezetek
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A 2014. évi tervezés során a 2007-2010-es kiírásokra nincs kifizetés tervezve, mivel azok
esetében az utolsó pénzügyi elszámolást már a korábbi években be kellett nyújtani. A 20112012. évi pályázati konstrukciók esetén a tervezésnél a leszerződött összegből és a már
megtörtént, illetve idénre tervezett kifizetésekből kellett kiindulni, illetve a beadási határidőt
és a keretet figyelembe véve lett kialakítva a várható kifizetés összege. Tekintettel arra, hogy
új pályázati felhívás már nem jelenik meg, a futó projektekre pedig már nagyrészt lehívták az
előleg összegét, minimális előleg igény várható.
3. prioritás A modern üzleti környezet erősítése
A modern üzleti környezetért prioritási tengely keretében a vállalkozások külső, működési
környezetének fejlesztése részesülhet támogatásban. A versenyképesség javításához
kapcsolódó IKT-infrastruktúra fejlesztése érdekében szükséges egy korszerű IKT hálózati
infrastruktúra kialakítása, a szélessávú hálózatokhoz való hozzáférés elősegítésén keresztül.
Ezen kívül cél a térségi, üzleti infrastruktúra kiépítettségének fejlesztése, valamint a vállalatok
megfelelő információval való ellátása, emeltszintű üzleti, piaci tanácsadás nyújtása, illetve az
esélyegyenlőségi célcsoportok támogatása.
Az előirányzat célcsoportjai:
• magyarországi székhelyű gazdasági társaságok,
• intermodális és regionális logisztikai központokat előkészítő, fejlesztő és működtető
belföldi székhelyű bejegyzett gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni
vállalkozások,
• SaaS (ASP) központok,
• olyan gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók illetve az EGT területén székhellyel és
Magyarországon fiókteleppel rendelkező gazdasági társaságok fióktelepe, akik a
felhordóhálózati távközlési infrastruktúra kiépítésével foglalkoznak.
A tervezés során a 2011-12. évi konstrukciók lettek figyelembe véve. A hatályos szerződések
összege, a már teljesített kifizetések, illetve a konstrukcióra vonatkozó pénzügyi befejezési
dátumok alapján lett megtervezve a 2014. évi kifizetés összege.
4. prioritás Pénzügyi eszközök
A 4. prioritás a piac igényeihez mérten, hitelek, garanciák és kockázati tőkeprogramon
keresztül kívánja ellensúlyozni a vállalkozások tőkehiányát. A prioritás konstrukciói a
pénzügyi szektort sújtó gazdasági válság hatásait figyelembe véve kerültek kialakításra és
kerülnek folyamatos felülvizsgálatra.
Az előirányzat célcsoportjai:
A konstrukció végső kedvezményezettjei a kkv-k, azonban a kiírás keretében az őket
finanszírozó, alábbi pénzügyi közvetítői kör az előirányzat célcsoportja:
• a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.). 5.§a szerinti hitelintézetek, valamint a Hpt. 6 § (1) bekezdés a) pontja szerinti pénzügyi
vállalkozások, (kivéve: pénzügyi holding társaság, hitelintézeti elszámolóház), amelyek a
Hpt. 3 § (1) bekezdés b) pont szerint pénzügyi szolgáltatási tevékenység (hitel és
pénzkölcsön nyújtása) végzésére érvényes engedéllyel rendelkeznek, a Hpt. 2.§ (1) h)
pontja alapján,
• a Hpt. hatálya alól kivett megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok,
• olyan független, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 296/G.§ (1) bekezdése
szerint bejegyzett kockázatitőke-alapot kezelő szervezet, amely megfelelő referenciákkal
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valamint érvényes engedéllyel rendelkezik a Tpt. 296/G.§ (1) bekezdése szerinti
kockázatitőke-alap kezelésére.
A költségvetés tervezés során az alábbi már futó programokkal számoltunk:
•

•

•

•

2011-től érhető el a Kombinált mikrohitel program, melynek keretében kedvezményes
hitel biztosításával járulunk hozzá a vissza nem térítendő pályázati támogatást igénybe
vett, mikrovállalkozások fejlesztéseinek megvalósításához.
A Portfoliógarancia program (Új Széchenyi Hitelgarancia) célja a mikro-,
kisvállalkozások hitelezésének előmozdítása a bankok hitelezési kockázatának
csökkentésével. A program keretében az MV Zrt. előre rögzített kockázatmegosztás
mellett közvetlen kezességet vállal a pénzügyi közvetítők pénzügyi követeléseire
(KKV-hitelek mögé), ily módon bővítve a KKV-k banki finanszírozási lehetőségeit.
Az Új Széchenyi Viszontgarancia program keretében a hitelintézetek által a KKV-k
részére nyújtott hitelt garanciaszervezet garantálja (a garancia mértéke max. 80%), ezt
a garanciát pedig az MV Zrt. a garanciaszervezetek részére 85%-ban viszontgarantálja.
A hazai kockázati tőkepiac fejlődése és a kisvállalkozások tőkefinanszírozása
érdekében kockázati tőkeprogram is működik. A kkv szektor magvető, induló,
valamint növekedési életszakaszában lévő vállalkozásai tőkéhez jutása érdekében
2012-ben és 2013-ban újabb kockázati tőkeprogramokat vezettünk be.

A prioritás keretén belül történik a Forráskezelő Szervezet finanszírozása is. A költségtérítés
tervezése során a korábbi évek kiadásait és az MV Zrt. 2014. évi kihelyezési terv lett
figyelembe véve.
5. prioritás Technikai segítségnyújtás
A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás
keret egyrészt az OP közreműködő szervezetének - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek finanszírozására szolgál, másrészt ebből a keretből kerülnek finanszírozásra a specifikusan az
OP megvalósulásához köthető egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok
működtetése, értékelő, elemző tanulmányok).
A kiadások tervezése a közreműködő szervezeti feladatok 2014. évi finanszírozási igényét, a
közreműködő szervezet által „vásárolt” kommunikáció költségigényét, a projektfelügyeleti
feladatok lebonyolításának költségeit és a GOP IH várható kiadásait vette figyelembe.
III.3.1.2 Közlekedés Operatív Program
A Közlekedési Operatív Program (KÖZOP) átfogó stratégiai céljai elsősorban a
versenyképesség támogatását és a környezeti fenntarthatóság javítását szolgálják. További cél
az elérhetőség javítása a társadalmi-, területi kohézió erősítése, valamint a környezetkímélő
közlekedési módok fejlesztése a környezeti fenntarthatóság érdekében.
Specifikus célok:
• Az ország jobb bekapcsolása az európai gazdasági vérkeringésbe és a fejlődő piacok
adta lehetőségek jobb kihasználása a közlekedési infrastruktúra fejlesztésével,
• Régiók (belső és egymás közötti) elérhetőségének javítása a társadalmi és területi
kohézió erősítése érdekében,
• A közlekedés intermodalitásának fejlesztése a vállalkozások versenyképességének és a
régiók alternatív megközelíthetőségének javítása céljából,
• A közösségi közlekedés környezetbarát fejlesztése.
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•

Műszaki, közlekedési célok:
o közlekedésbiztonság,
o kapacitásbővítés, szolgáltatási színvonal emelése,
o intelligens közlekedési rendszerek (ITS) alkalmazása,
o közösségi közlekedés használatának vonzóvá tétele, ösztönzés a használatra.

Elvárások a KÖZOP megvalósulásától:
• a munkaerő mobilitásának növekedése,
• működő tőke vonzás, a vállalkozások telephelyválasztásának orientációja,
• többletjövedelmek realizálása a nemzetközi áruszállítás kiszolgálása révén,
• a jó közlekedési infrastruktúra előmozdítja a vidéki, esetenként hátrányos helyzetű
térségek felzárkózását, a gazdasági fejlettség térbeli kiegyenlítését,
A KÖZOP projektjei az alábbi prioritások keretében valósulnak meg:
• 1. Az ország és a régiók nemzetközi közúti elérhetőségének javítása – forrás:
KA+hazai,
• 2. Az ország és a régiók nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása –
forrás: KA+hazai,
• 3. A térségi elérhetőség javítása – forrás: ERFA +hazai,
• 4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése – forrás: KA + hazai,
• 5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése, környezetbarát fejlesztések –
forrás: KA+hazai,
• 6. Technikai Segítségnyújtás – forrás: KA+hazai.
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

522 944,0

410 437,5

112 506,5

A 2014-es kifizetési tervszám tervezés során a legfrissebb kedvezményezetti előrejelzéseket,
illetve az egyes prioritások esetében a 100% abszorpcióhoz szükséges ütemezés lett
figyelembe véve. Mivel a tervek szerint a KÖZOP kötelezettségvállalási állomány néhány
hónapon belül el fogja érni a 100% körüli szintet, ezért kedvezményezetti előleggel 2014. évi
terv nem számol.
El nem számolható kiadások:
-

NIF és NISZ ÁFA,
a NIF Zrt. KÖZOP-ból finanszírozott projektjeihez szorosan kapcsolódó, de az EU felé
el nem számolható kiadásai.

A NIF ÁFA-t valamennyi NIF Zrt. által megvalósított KÖZOP projekt esetében nem
elszámolható költségként kalkuláltuk (amennyiben az adott projekt kivitelezési szakasza
rendelkezik hatályos KÖZOP kötelezettségvállalással, akkor az előkészítési szakasz esetében
is úgy számoltunk, hogy az ÁFA nem elszámolható költség). Ez alól M0 útgyűrű fejlesztését
támogató projektek képeznek kivételt, mert a M0-n nem került bevezetésre az útdíj.
A számítások alapján a KÖZOP támogatás (EU+hazai) a mostani 100%-ról átlagosan kb.
73%-ra (EU+hazai) esik vissza.
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Prioritások:
1. Az ország és a régióközpontok nemzetközi közúti elérhetőségének javítása
Elsődleges szempont az Európai Unió országai közötti kapcsolatot szorosabbá fűző TEN
folyosók közúti elemeinek fejlesztése, a gyorsforgalmi utak továbbépítése a főváros irányából
az országhatárok felé.
2. Az ország és a régióközpontok nemzetközi vasúti és vízi úti elérhetőségének javítása
A vasúti fejlesztések a TEN-T hálózathoz tartozó szakaszokra koncentrálnak, melyeket
komplex módon, a kapcsolódó informatikai, telematikai, biztonsági fejlesztések egészítenek
ki. A vízi úti fejlesztések célja a Duna meghatározott szakaszain hajózható szállítási pálya
létrehozása.

3. Térségi elérhetőség javítása
A gyorsforgalmi hálózathoz kapcsolódó, és a régiók egyes térségeit összekötő főutak
fejlesztése (kapacitásbővítés, burkolatmegerősítés, elkerülő szakaszok építése) Kerékpárutak
építése az 1-2-3 számjegyű főutak mentén.
4. Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és
közlekedési infrastruktúrájának fejlesztése
A prioritás célja az intermodális kapcsolatok fejlesztése, ezen keresztül a szállítás
környezetbarát közlekedési módokra történő átterelése.
5. Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése, környezetbarát fejlesztések
A prioritás célja a közösségi közlekedés fejlesztése, hatékonyságának, szolgáltatási
színvonalának emelése, előnyben részesítése az egyéni közlekedéssel szemben. (4-es metró
építése, villamoshálózat fejlesztése, elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése,
intermodális csomópontok kialakítása, ITS fejlesztések).
6. Technikai Segítségnyújtás
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási
és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához
szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.
A KözOP TA prioritás keretéből a következő tevékenységek finanszírozhatóak: a KSZ-ek
kapacitásának biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek, az
OP szintű kommunikációs tevékenységek, éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását
érintő tanulmányok, értékelések és elemzések, projektmegvalósításhoz szükséges felmérések,
adatbázisok, tanulmányok készítése; mérnöki, szakértői díjak és egyéb szakmai tanácsadás
költsége.
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III.3.1.3 Társadalmi Megújulás Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

291 848,8

268 684,4

23 164,4

Prioritások:
1. A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése
A TÁMOP 1. prioritás célja a foglalkoztathatóság javítása, amelynek tervezett eszközei a
munkaerőpiacra való belépést segítő és munkavállalásra ösztönző szolgáltatások; a
munkavállaláshoz szükséges tudás és készségek fejlesztése; a munkanélküliség tartóssá
válásának megelőzése; a munkaerőpiacon belüli átmeneteket segítő intézkedések; a hátrányos
helyzetűek foglalkoztatását segítő támogatások; járulékkedvezmények; a foglalkoztatási
rehabilitáció fejlesztése.
Az 1.1. intézkedés az NFSZ nem állami szervezetek bevonásával megvalósítandó munkaerőpiaci programjait támogatja. Az 1.2. intézkedés a jogszabályban rögzített feltételek alapján
nyújtandó, normatív típusú foglalkoztatási támogatásokat foglalja magában. Az 1.3.
intézkedés az aktív munkaerő-piaci politikák rendszerével összefüggő intézményfejlesztési
elemeket finanszírozza. Az 1.4. intézkedés az innovatív, kísérleti kezdeményezésekhez, a
térségi paktumokhoz nyújt támogatást.
A prioritáson belül 2014. év végére összesen 34 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra. A TÁMOP 1. prioritáshoz a
hazai társfinanszírozási részt részben a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA)
biztosítja, a tervezett bevételek az NFA-tól 17,1301 milliárd forint.
2. Alkalmazkodóképesség javítása
A TÁMOP 2. prioritás célja az alkalmazkodóképesség javítása, amelynek tervezett eszközei a
szakképzés intézményi szerkezetének átalakítása, valamint a szakképzés és az akkreditált
felnőttképzés regionális hálózatának kialakítása; a szociális partnerek kapacitásainak
fejlesztése; a szerkezetváltási folyamatok munkaerő-piaci hatásainak kezelése; rugalmasság és
biztonság a munkaerőpiacon; a civil szervezetek szolgáltatói szerephez való
alkalmazkodásának segítése.
A prioritás a következők intézkedéseket foglalja magában:
- A képzéshez való hozzáférés segítése (2.1. intézkedés),
- A képzés és a pályaorientáció intézményrendszerének fejlesztése (2.2. intézkedés),
- A gazdasági szerkezetváltás előrejelzése és kezelése (2.3. intézkedés),
- Rugalmasság és biztonság (2.4. intézkedés),
- A partnerség erősítése a munkaerőpiac szereplői között (2.5. intézkedés),
- Civil szervezetek kapacitásainak megerősítése, a szolgáltatói szerephez való
alkalmazkodásuk segítése (2.6. intézkedés).
A prioritáson belül 2014. év végére összesen 98 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.
3.Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
A TÁMOP 3. prioritás célja a minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek,
amelynek tervezett eszközei a problémamegoldó képesség, a digitális írástudás, az egyetemes
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tervezés, a nyelvi, természettudományos és életviteli készségek fejlesztése; a képzés, valamint
a társadalom és a gazdaság igényeinek összehangolása; a gazdálkodási és vállalkozási
készségfejlesztés és a kulturális tőke fejlesztése, komplex pedagógiai fejlesztési programok;
mérési és értékelési rendszer kiépítése; a pedagógusképzés és –továbbképzés megújítása;
költséghatékony szervezeti formák bevezetése; a területi együttműködések elősegítése és a
hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásának segítése.
A prioritáson belül 2014. év végére összesen 135 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.
4.A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
A TÁMOP 4. prioritás célja a kutatás-fejlesztéshez és az innovációhoz szükséges humánerőforrások fejlesztése, amelynek tervezett eszközei a felsőoktatási reform, a bolognai
folyamat folytatása, a felsőoktatás minőségi fejlesztése; a regionális tudásközpontok
kialakítása;
kutatóegyetemek,
főiskolák
támogatása;
a
tehetséggondozás
intézményrendszerének fejlesztése; gyakorlatorientált felsőoktatási programok; a műszaki és
természettudományos képzés bővítése.
A prioritáson belül 2014. év végére összesen 44 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.
5.Társadalmi befogadás, részvétel erősítése
A TÁMOP 5. prioritás célja a társadalmi kohézió erősítése, és a közösségek fejlesztése. Ezzel
kívánjuk csökkenteni a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi
kirekesztettséget, szeretnénk megakadályozni a szegénység, a társadalomból való kiszorulás
és a hátrányok továbbörökítését. A prioritáson belül 2014. év végére összesen 119 megjelent
konstrukció keretében kerül sor várhatóan a támogatások felhasználására,
kötelezettségvállalásra.
6.Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés
A TÁMOP 6. prioritás célja az egészségmegőrzés és a társadalmi befogadás és részvétel,
amelynek
tervezett
eszközei
az
egészségfejlesztés
és
egészségmegőrzés
intézményrendszerének és programjainak fejlesztése, az egészséges életmódra ösztönzés és a
káros szenvedélyekkel kapcsolatos megelőzés; a szociális szolgáltatások fejlesztése, a
gyermekszegénység csökkentése; a hátrányos helyzetűek társadalmi integrációja; az iskolai
lemorzsolódást és devianciát csökkentő intézkedések; diszkrimináció elleni küzdelem, a
szociális, gyermek-, ifjúsági és esélyegyenlőségi szolgáltatások fejlesztése, a társadalmi tőke
és a helyi közösségek erősítése, a civil szervezetek kapacitásbővítése, a fogyasztók és az
ellátottak védelme a hátrányos helyzetű térségek felzárkóztatása, és a kulturális tőke
fejlesztése a társadalmi kohézió, valamint a kreativitás fejlesztése érdekében.
A prioritáson belül 2014. év végére összesen 42 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.
7.Technikai Segítségnyújtás
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási
és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához
szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.
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ÚMFT végrehajtásában Közreműködő Szervezetként az ESZA Non-profit Kft., vesz részt,
melynek végrehajtással összefüggő teljesítménye a módosított SLA megállapodás keretében
kerül finanszírozásra.
A közreműködő szervezeti feladatok:
A TÁMOP végrehajtásában a közreműködő szervezet az irányító hatóságtól kapott
felhatalmazás és iránymutatás alapján végzi a felelősségi körébe utalt prioritási tengely(ek)
lebonyolítását, így többek között:
- a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését,
- projekt javaslatok befogadását és értékelését,
- támogatási szerződések megkötését és módosítását,
- projektek megvalósításának nyomon követését,
- támogatások kifizetését, projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését,
- ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését,
- az operatív programhoz, vagy OP prioritási tengelyhez kötődő, célzott kommunikációs
tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves kommunikációs terv alapján.
Egyéb feladatok ellátása:
A fenti, KSZ által ellátott feladatokon túl, a TA prioritási tengely keretében szükséges
támogatni a következő, a TÁMOP megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket:
• az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági feladatainak
ellátását;
• éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, az Új
Széchenyi Terv-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring
bizottságok kezdeményezésére indított értékelések;
• A Társadalmi Megújulás Operatív Programok intézkedéseivel kapcsolatos 2014. évi
kommunikációs feladatok ellátása.
III.3.1.4 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
M Ft
Kiadás
136 275,2

Bevétel
119 374,4

Támogatás
16 900,8

Prioritások:
1. Az oktatási infrastruktúra fejlesztése
A TIOP 1. prioritás, azaz az oktatási infrastruktúra fejlesztés célja, hogy az egész életen át
tartó tanuláshoz szükséges és a munkaerő-piaci helytállást biztosító kompetenciák
fejlesztéséhez, továbbá a felsőoktatás gazdasági és társadalmi igényekhez való
alkalmazkodása és az ahhoz szükséges formális, nem-formális és informális oktatás
infrastrukturális feltételeinek megteremtése. A 2007-2008. évi illetve a 2009-2010. valamint a
2011-2013. évi Akciótervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és
pályázatok teljesülésével regionális képzési hálózatok kialakítása; oktatási informatikai
fejlesztések; a felsőoktatási alapinfrastruktúra, a műszaki és természettudományos képzést
szolgáló infrastruktúra, a szolgáltató- és innovációs központok megerősítése valósul meg. A
kulturális szolgáltatásokhoz és a kreatív gazdasághoz kapcsolódó fejlesztések, valamint az
Európa kulturális fővárosa projekthez kapcsolódó egyes beruházások megvalósítása
hozzájárul a TIOP 1. prioritás célkitűzésének teljesüléséhez.
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A prioritáson belül 2014. év végére összesen 25 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.
2. Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése
A TIOP 2. prioritása keretében megvalósuló fejlesztések célja az egészségben töltött életévek
számának növelése az egészségügyi rendszer struktúrájának a hatékonyabb, jobb minőségű és
területileg kiegyensúlyozottabb ellátás felé terelésével. A 2007-2008. évi illetve a 2009-2010.
évi Akció tervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok
teljesülésével az egészségügyi ellátórendszer struktúraváltását támogató ellátási formák
fejlesztése, telepítése, az ellátás infrastrukturális feltételeinek javítása, és egészségügyi
informatikai fejlesztések, prevenciós, gyógyító és rehabilitációs célú kiemelt egészségügyi
intézmények fejlesztése valósul meg.
A fejlesztés kiterjed továbbá a sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok
informatikai és a sürgősségi centrumok (SO1) valamint a mentés, a regionális vérellátó
központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex ellátásának, illetve az
egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények fejlesztésére.
A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi
információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, melyek a digitális
technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a
progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony
infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját.
A prioritáson belül 2014. év végére összesen 19 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.
3. A munkaerő-piaci részvételt és a társadalmi befogadást támogató infrastruktúra fejlesztése
A TIOP 3. prioritás célja a 2007-2008., a 2009-2010. évi illetve a 2011-2013. évi illetve
Akciótervek keretében nevesített és megvalósuló kiemelt projektek és pályázatok
teljesülésével a humáninfrastruktúra fejlesztésének tervezett eszközei az egyenlő esélyű
hozzáférés növelése (fizikai, környezeti és kommunikációs akadálymentesítéssel, a
rehabilitáció feltételrendszerének korszerűsítésével), a gyermekek napközbeni ellátásainak
fejlesztése, többfunkciós humán szolgáltató központok létrehozása a kistérségekben és a
településeken (a regionális operatív programok együttműködésével); a nagy létszámú
szociális és gyermekvédelmi intézmények korszerűsítése; a szakképzés infrastrukturális
feltételeinek javítása, az intézményi integráció ösztönzése mellett, az integrált foglalkoztatási
és szociális szolgáltató-rendszer infrastrukturális feltételeinek megteremtése.
A prioritáson belül 2014. év végére összesen 23 megjelent konstrukció keretében kerül sor
várhatóan a támogatások felhasználására, kötelezettségvállalásra.
4. Technikai segítségnyújtás
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási
és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához
szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését.
ÚMFT végrehajtásában Közreműködő Szervezetként az ESZA Non-profit Kft. vesz részt,
amelynek a végrehajtással összefüggő teljesítménye a módosított SLA megállapodások
keretében kerül finanszírozásra.
A közreműködő szervezeti feladatok
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A TIOP végrehajtásában a közreműködő szervezet az irányító hatóságtól kapott felhatalmazás
és iránymutatás alapján végzi a felelősségi körébe utalt prioritási tengely(ek) lebonyolítását,
így többek között:
- a pályázati kiírások és támogatási szerződések mintáinak elkészítését,
- projekt javaslatok befogadását és értékelését,
- támogatási szerződések megkötését és módosítását,
- projektek megvalósításának nyomon követését,
- támogatások kifizetését, projektek zárásával kapcsolatos feladatok elvégzését,
- ellenőrzések lebonyolítását, szabálytalanságok feltárását és jelentését,
- az operatív programhoz, vagy OP prioritási tengelyhez kötődő, célzott kommunikációs
tevékenység ellátását, az NFÜ által elfogadott éves kommunikációs terv alapján.
Egyéb feladatok ellátása:
A fenti, KSz-ek által ellátott feladatokon túl, a TA prioritási tengely keretében szükséges
támogatni a következő, a TIOP megvalósításához kapcsolódó tevékenységeket:
• az OP monitoring bizottságának működtetése, beleértve annak titkársági feladatainak
ellátását;
• éves megvalósítási jelentések, OP végrehajtását érintő tanulmányok, elemzések, az
ÚMFT-szintű értékelési tervben nem szereplő, valamint a monitoring bizottságok
kezdeményezésére indított értékelések.
• A Társadalmi Infrastrukturális Operatív Programok intézkedéseivel kapcsolatos 2014.
évi kommunikációs feladatok ellátása.
• Az NFÜ HEPIH kezelésében lévő TIOP projektek keretében lefolytatott beszerzési
eljárások ellenőrzése.

III.3.1.5 Környezet és Energia Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

369 550,5

317 818,3

51 732,2

Prioritások:
1.Egészséges, tiszta települések
Az előirányzat célja a települési környezet állapotjellemzőinek és a fenntartható
településfejlesztés környezeti feltételeinek javítása. A prioritás keretében megvalósuló
szennyvízelvezetési és -tisztítási, hulladékgazdálkodási és ivóvíz minőség-javító projektekkel
az Uniós csatlakozásból Magyarországra háruló, részben derogációs feladatok határidőre
teljesülnek. A prioritásba tartozó konstrukciók célja kivétel nélkül a környezetvédelmi
Acquis-ból adódó feladatok teljesítése. A fejlesztések előkészítésének illetve
megvalósításának támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást
vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg
2.Vizeink jó kezelése
A prioritás intézkedései – árvízvédelem, vízminőség/ivóvízbázis védelem, hulladéklerakók
rekultivációja, szennyezett területek kármentesítése és vízgazdálkodási tervezés - révén
csökkenni fog az árvízi kockázat, javulni fog a felszíni és felszín alatti vizek minősége és
csökkenni fog veszélyeztetettségük. A fejlesztések előkészítésének illetve megvalósításának
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támogatására is lehet pályázni, a nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem
térintendő támogatás formájában kapják meg.
3.Természeti értékeink jó kezelése
A prioritás tengely a magyarországi Natura 2000 hálózat, illetve védett területek
helyreállítását, megőrzését, a vonalas létesítmények (vasút, magasfeszültségű légkábel, közút)
természetbarát átalakítását, védett és Natura 2000 területeken a természet közeli erdő- és
mezőgazdálkodás infrastrukturális hátterének megteremtését, valamint a környezeti nevelést
(erdei iskolák fejlesztése) támogatja. A benyújtott pályázatok egy-, illetve kétfordulós
kiválasztási eljárások keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a
megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as
jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 4 db konstrukció
kerül megnyitásra.
4.Fenntartható életmód és fogyasztás
A prioritás célja, hogy a fenntartható (gazdasági, társadalmi, valamint természetes és épített
környezetére érzékeny) életmód folytatásához szükséges értékrend, igény, ismeretek
megteremtődjenek elsősorban a lakossági fogyasztókban – azaz kialakuljon a piac keresleti
oldalának környezettudatossága. Emellett a környezetvédelmi információk informatikailag
történő kezelésének megteremtése és hozzáférhetővé tétele is a prioritás tevékenységi körébe
tartozik. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt, egyfordulós automatikus, kétfordulós
kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a
megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as
jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 4 db konstrukció
került megnyitásra.
5.Hatékony energia-felhasználás
A prioritás célja az épületek (különös tekintettel a központi és helyi költségvetési szervek
épületeire és az egyéb középületekre, de egyben a vállalkozások üzemi és irodaépületeikre is),
valamint a távhőszolgáltatók- és termelők energia- takarékosság, hatékonyság fokozására
irányuló beruházásainak elősegítése, támogatása. A benyújtott pályázatok egyfordulós nyílt
kiválasztási eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a nyertes projektek a
megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják meg. A 2011-13-as
jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 3 db konstrukció
került megnyitásra.
6.A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése
A prioritás azokat az elsősorban vállalkozások, önkormányzatok és önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok (pl. távhőszolgáltatók) által megvalósítandó, hő- és/vagy
villamosenergia-termelésre fókuszáló projekteket kívánja támogatni, amelyek eredményeként
a megújuló energiaforrásokból termelt hő- és villamos energia részaránya a teljes hazai
energiafogyasztáson belül növekszik, hozzájárulva a fosszilis energiahordozók
felhasználásával járó CO2 kibocsátás mérsékléséhez. A benyújtott pályázatok egyfordulós
nyílt, valamint egyfordulós automatikus eljárás keretében kerülnek elbírálásra, melyek közül a
nyertes projektek a megítélt támogatást vissza nem térintendő támogatás formájában kapják
meg. A 2011-13-as jóváhagyott Akcióterv alapján a prioritás keretein 2011-13-as időszakra 6
db konstrukció került megnyitásra.
7.Projekt előkészítés
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A prioritás elősegíti, hogy a KEOP szakmai prioritástengelyei keretében megvalósítandó
projektek előkészítése gyorsan, az elvárt ütemezésnek megfelelően, koordinált módon és
magas színvonalon történjen, melynek eredményeként költséghatékony és fenntartható
létesítmények, szolgáltatások jöhessenek létre. A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM együttes
rendelet alapján lehetőség van a nagy előkészítési igényű, szak-prioritások keretében
megvalósítani kívánt pályázatok kidolgozásának támogatására az OP forrásaiból. A KEOP
tekintetében ezen konstrukció keretén belül van lehetőség az előkészítési projektjavaslatok
kidolgozásának elősegítésére is. Ennek megfelelően a szakmai prioritási tengelyekben indítani
kívánt megvalósítási pályázatok előkészítési fordulójában támogatási döntéssel rendelkező
projektek előkészítésének támogatása is megvalósul a jelen konstrukció keretében. Tekintettel
arra, hogy a projektek előkészítése során prognosztizált megvalósítási költségek hamarosan
elérik azt a keretet, ami megvalósításra rendelkezésre áll, ezért az előkészítési konstrukcióban
fennmaradó keret jelentős része a következő (2014-2020) tervezési periódusban megvalósítani
tervezett projektek előkészítésére lesz fordítva.
8.Technikai segítségnyújtás
Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási
és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához
szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. A közreműködő szervezetek kapacitásának
biztosítása, a monitoring bizottságokkal kapcsolatban felmerülő költségek az érintett OP
technikai (szakmai) segítségnyújtás keretéből finanszírozható. Az OP végrehajtásában
Közreműködő Szervezetként a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Nonprofit Kft.
vesz részt, amelynek a végrehajtással összefüggő teljesítménye a módosított SLA
megállapodások keretében kerül finanszírozásra.
A prioritás célja az OP eredményes és hatékony megvalósítása. A Technikai Segítségnyújtás
keret egyrészt az OP közreműködő szervezetének - az OP-val kapcsolatos tevékenységeinek finanszírozására szolgál, másrészt ebből a keretből kerülnek finanszírozásra a specifikusan az
OP megvalósulásához köthető egyéb tevékenységek (pl. a monitoring bizottságok
működtetése, értékelő, elemző tanulmányok).
A kiadások tervezése során a közreműködő szervezeti feladatok 2014. évi finanszírozási
igényét, a közreműködő szervezet által „vásárolt” kommunikáció költségigényét és a KEOP
IH várható kiadásait vettük figyelembe.
III.3.1.6 Államreform Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

9 394,3

8 168,0

1 226,3

Az Államreform Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a növelése részint a
költséghatékonysági tartalékok kiaknázásával, részint pedig a társadalmi eredményességének
javításával. Az operatív program három beavatkozási irányra összpontosít: a közigazgatási
szervezetek szervezetfejlesztésére és az eljárások egyszerűsítésére (1. prioritási tengely); az
emberi erőforrás minőségének az emelésére (2. prioritási tengely) és az uniós szabályokból
eredően a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésekre (3. prioritási tengelye).
Az operatív program 7 éves kerete 50 Mrd forint, melynek 85 százalékát az Európai Unió
költségvetése finanszírozza.
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A 2014. évi költségvetési tervszámokat a megkötött támogatási szerződésekből várható
kifizetések alapulvételével, illetve az ÁROP 2011-2013. évi, 2013. július 10-én módosított
akciótervében szereplő konstrukciók indításának és lebonyolításának várható ütemezésével
határoztuk meg.
A tervszámok úgy kerültek kialakításra, hogy az Államreform Operatív Program esetében a
lehető legteljesebb mértékig biztosítsa a megfelelő abszorpciót, s forrásvesztés ne
következzen be. Az Irányító Hatóság minden lehetséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a 2014. évben az n+2/n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetések és
ezek alapján a forrás lehívások teljes mértékben realizálhatóak legyenek.
III.3.1.7 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

21 765,5

18 948,3

2 817,2

Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program célja a közigazgatás teljesítményének a
növelése az infokommunikációs eszközök hatékonyabb igénybevételével. Az operatív
program három beavatkozási irányra összpontosít: a közigazgatási eljárások elektronizálására
és általában a közigazgatáson belüli informatikai fejlesztésekre (1. prioritási tengely); a külső
ügyfelek számára a hozzáférés javítására (2. prioritási tengely) és az uniós szabályokból
eredően a Közép-magyarországi Régióban megvalósuló fejlesztésekre (3. prioritási tengelye).
Az operatív program 7 éves kerete kb. 119 Mrd forint, melynek 85 százalékát az Európai
Unió költségvetése finanszírozza.
A 2014. évi költségvetési tervszámokat a leszerződött projektek várható kifizetései
alapulvételével, illetve az EKOP 2011-2013. évi 2013. július 24-én módosított akciótervében
szereplő konstrukciók indításának várható ütemezésével határoztuk meg.
A tervszámok úgy kerültek kialakításra, hogy az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program
esetében a lehető legteljesebb mértékig biztosítsa a megfelelő abszorpciót, s forrásvesztés ne
következzen be. Az Irányító Hatóság minden lehetséges intézkedést megtesz annak
érdekében, hogy a 2014. évben az n+3-as szabály teljesítéséhez szükséges kifizetések és ezek
alapján a forrás lehívások teljes mértékben realizálhatóak legyenek.
III.3.1.8 Végrehajtás Operatív Program
M Ft
Kiadás
17 120

Bevétel
9 138,7

Támogatás
7 981,3

Az Európai Tanács 1083/2006/EK Rendeletének 46. cikke szerint az alapokból lehetőség
nyílik az operatív programok előkészítési, menedzsment, monitoring, értékelési, tájékoztatási
és ellenőrzési tevékenységeinek finanszírozására, beleértve az alapok megvalósításához
szükséges adminisztratív kapacitás megerősítését. Ezek a tevékenységek (az egyes operatív
programok technikai segítségnyújtás forrásai mellett) a Végrehajtás Operatív Program (VOP)
forrásai révén valósulnak meg.
A VOP 1. prioritása biztosítja a támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális
intézmények feladatainak ellátását, valamint az intézményrendszer egészének felkészülését
segítő képzési, humánerőforrás fejlesztési programok kidolgozását és végrehajtását.
A támogatások sikeres felhasználásához alapvető fontossággal bír a magas színvonalon
működő intézményrendszer, mely biztosítja a támogatások teljes abszorpciójához szükséges
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adminisztratív kapacitást. Ehhez kapcsolódóan a központi intézmények (NFÜ szervezeti
egységei, igazoló hatóság, ellenőrzési hatóság, egyéb horizontális feladatokat ellátó
szervezetek) hatékony feladatellátását finanszírozza.
A hatékony és korszerű intézményrendszer megteremtésének fontos tényezője a megfelelő
humán erőforrás rendelkezésre állása. A konstrukció célja ezzel összhangban a támogatások
kezelésében képzett, motivált humán erőforrás biztosítása.
A VOP 2. prioritás az intézményrendszer szereplői által ellátandó, főként az alapok
felhasználásának jogszabályi követelményeiből adódó feladatok hatékony ellátásához kíván
hozzájárulni, ennek érdekében fő céljai egyrészt a támogatások lebonyolításához szükséges
hatékony monitoring és értékelő rendszerek rendelkezésre állásának biztosítása, másrészt a
tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos valamennyi követelmény teljesítése, továbbá a
tanácsadói szolgáltatások helyi elérhetőségének biztosítása a (lehetséges) kedvezményezettek
számára.
A támogatások felhasználásának egyik fontos feltétele a jól működő monitoring és értékelési
rendszerek kialakítása, amelyek a jogszabályi kötelezettségen túl a támogatások
menedzsmentjéhez is elengedhetetlenek.
Ezeken túl szükséges biztosítani, hogy a strukturális eszközök támogatásai helyesen, a
kitűzött célokat elérve valósuljanak meg, ennek érdekében a megvalósítás tapasztalatait
visszacsatoló értékelések végzése szükséges.
A 1083/2006 Rendelet 69. cikke alapján a tagállamok, illetve az irányító hatóságok feladata
tájékoztatást nyújtani az elérhető támogatásokról, mind a lehetséges kedvezményezettek,
mind a szélesebb közvélemény számára. A jogszabályi előírások mellett az EU támogatási
lehetőségeinek a közvéleményben való megfelelő tudatosítása alapvető fontossággal bír az
elérhető támogatások teljes abszorpciójához szükséges, minőségi projektek születése
szempontjából is.
A 2014. évi kiadás adatok meghatározásához a még ki nem fizetett OP keret szolgált alapul
(figyelembe véve a tényleges, és 2013 végéig várható kiadásokat) az alábbiak szerint:
•

•

a 2007-2013-as programozási időszak végrehajtásával, zárásával kapcsolatos
folyamatos, folytatólagos tevékenységek feltételezik, hogy a kifizetések mértéke a
2013-as szinten marad a következő évben is;
a kifizetések tervezett ütemezése összhangban van az N+2/N+3-as szabályokkal: a
VOP esetében már 2012-ben teljesült a 2013-as cél, és várhatóan 2013-ban már
teljesülni fog a 2014-es N+2-es szabály.

A bevétel tervezésekor figyelembe lett véve, hogy az Európai Bizottság időközi kifizetés
formájában már nem utal, mivel a projektek finanszírozása eléri az elszámolható költség 95
%-át.
III.3.1.9 Regionális fejlesztési programok
2014-ben várhatóan már nem jelenik meg új pályázati kiírás a 2007-2013-as programozási
időszakra vonatkozóan a regionális operatív programok keretében. 2014 elejéig
előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és
nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is. A 100%-os abszorpció érdekében a
felszabaduló forrásokra alapvetően tartaléklistás projektek támogatása, folyamatban lévő
projektekkel kapcsolatos költségnövekmények finanszírozása várható. Az alábbiakban
bemutatjuk a ROP-ok előrehaladását.

745

Nyugat-dunántúli Operatív Program
M Ft
Kiadás:

Bevétel

Támogatás

15 746,4

9 506,0

6 240,4

1. Regionális gazdaságfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 25,7 Mrd Ft ( 293,1 Ft/euro), melyből 23,4 Mrd Ft került kiírásra,
amely a hétéves keret 90,9%-a.
A 2011-2013. évi Akciótervben 11,4 Mrd Ft került betervezésre 293,1 Ft/euro árfolyamon
számolva. Még a 2013. év során megtörténhetnek a kötelezettségvállalások, és nagy arányban
a támogatási szerződések megkötésére is sor kerülhet.
2. Turizmusfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 41,1 Mrd Ft 293,1 Ft/euro árfolyamon számolva.
A keretből 36,1 Mrd Ft összeg került meghirdetésre, a hétéves keret 87,76%-a.
A 2011-2013. évi Akciótervben 19 Mrd Ft került betervezésre 293,1 Ft/euro árfolyamon
számolva. A prioritás szabad forrásának lekötése folyamatban van, 2013. II. félévével
bezárólag megtörténnek a kötelezettségvállalások és szerződéskötések (legkésőbb 2014. év
elején).
3. Városfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 33,12 Mrd Ft 293,1 Ft/euro árfolyamon számolva.
A keretből 32,96 Mrd Ft került kiírásra, amely a hétéves keret 99,53%-a.
A 2011-2013. évi Akciótervben 7,74 Mrd Ft került betervezésre 293,1 Ft/euro árfolyamon
számolva. A prioritás keretében kötelezettségvállalásra és a támogatási szerződések
megkötésére is sor kerül 2013-ban.
4. Környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra
A prioritás hétéves kerete 31,62 Mrd Ft 293,1 Ft/euro árfolyamon számolva, mely teljes
egészében meghirdetésre került.
A 2011-2013. évi Akciótervben 10,18 Mrd Ft került betervezésre 291,3 Ft/euro árfolyamon
számolva 6 kiírás jelent meg, 7,83 Mrd Ft összegben.
5. Helyi és térségi közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 28,96 Mrd Ft 293,1 Ft/euro árfolyamon számolva.
A keretből eddig 27,75 Mrd Ft összeg került meghirdetésre, amely a hétéves keret
95,83 %-a.
A 2011-2013. évi Akciótervben 6,85 Mrd Ft került betervezésre 293,1 Ft/euro árfolyamon
számolva, 3 pályázati kiírás került meghirdetésre, 2,78 Mrd Ft keretösszeggel.
Közép-dunántúli Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

28 926,5

19 950,5

8 976,0

A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat támogatva
valósul meg:
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1. Regionális gazdaságfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 29,66 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a teljes összeg
kiírásra került.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 12,38 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból a teljes összeg
meghirdetésére sor került.
2. Regionális turizmusfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 42,87 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből eddig összesen
39,656 Mrd Ft (92,50%) került kiírásra.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 16,75 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 13,539
Mrd Ft meghirdetésére került sor. A prioritáson lévő forrás lekötése 2013 év végéig
előreláthatólag megtörténik, valamint a támogatási szerződések megkötésére is sor kerül
legkésőbb 2014. első félévében.
3. Fenntartható településfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 26,60 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből eddig összesen
24.66 Mrd Ft (92,70%) került kiírásra.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 9,88 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 7,95 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. A visszahulló támogatási összegek terhére újabb felhívások
közzététele várható 2013 év végéig, valamint a támogatási szerződések megkötésére is sor
kerül legkésőbb 2014. első félévében.
4. Helyi és térségi környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrafejlesztés
A prioritás hétéves kerete 53,59 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 293,1 Ft/euro), amelyből a teljes
keret kiírásra került (100%).
A 2011-2013. évi Akciótervbe 27,57 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ennek teljes összege (27,57 Mrd
Ft) meghirdetésre került.
5. Humán infrastruktúra fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 23,18 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a teljes keret
kiírásra került.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 2,221 Mrd Ft került betervezésre. (megjegyzés: A 2011-2013as Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ennek teljes összege (2,221 Mrd Ft)
meghirdetésre került.
Dél-dunántúli Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

33 505,6

20 422,4

13 083,2
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A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat támogatva
valósul meg:
1. Városi térségek fejlesztésére alapozott versenyképes gazdaság megteremtése
A prioritás hétéves kerete 27,03 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből eddig összesen
26,7 Mrd Ft (98,64%) került kiírásra.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 9,28 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre), a teljes keret meghirdetésre került.
2. A turisztikai potenciál erősítése a régióban
A prioritás hétéves kerete 53,19 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből eddig összesen
45,14 Mrd Ft (84,88%) került kiírásra.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 30,32 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 22,28 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. A maradék összeg lekötése folyamatos, és várhatóan 2013. év
végéig, 2014. elején előreláthatólag megtörténik, valamint a támogatási szerződések
megkötésére is sor kerül.
3. Humán közszolgáltatások fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 43,05 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből eddig összesen
40,69 Mrd Ft (94,54%) került kiírásra.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 10,96 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 8,6 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. A maradék összeg várhatóan 2013 végéig teljes egészében kiírásra
kerül. 2014. elején előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a
kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.
4. Integrált városfejlesztési akciók támogatása
A prioritás hétéves kerete 54,48 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből 53,47 Mrd Ft
került meghirdetésre (98,14%) 2007-2010 között.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 1,13 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 FT/euro árfolyamon került tervezésre). 2014 év elején a teljes keretösszeg
vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási
szerződések megkötése is.
5. Az elérhetőség javítása és környezetfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 66,54 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amely teljes mértékben
meghirdetésre került.
A 2011-2013. évi Akciótervbe 28,71Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as
Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került tervezésre). Ez utóbbiból mindeddig 28,64 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. A maradék összeg lekötése folyamatos, 2013. év végéig
előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és
nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.
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Dél-alföldi Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

28 398,5

18 283,6

10 114,9

A DAOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított többlet
kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan egyeztet.
A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat támogatva
valósul meg:
1. Regionális gazdaságfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 49,51 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 28,47 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 23,84 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. A maradék összeg várhatóan 2013. II. félévének végéig teljes
egészében kiírásra és lekötésre kerül. a támogatási szerződések megkötése várhatóan 2014. év
elején megtörténik.
2. Turisztikai célú fejlesztések
A prioritás hétéves kerete 51,30 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 HUF/EUR), amelyből a 2011-2013.
évi Akciótervbe 27,69 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 22,14 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. A maradék összeg lekötése folyamatos, várhatóan 2013. II.
félévének végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg vonatkozásában megtörténik a
kötelezettségvállalás és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.
3. Közlekedési infrastruktúrafejlesztés
A prioritás hétéves kerete 52,33 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 8,08 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból eddig közel 8 Mrd Ft került
meghirdetésre.
4. Humáninfrastruktúra fejlesztés
A prioritás hétéves kerete 46,05 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 9,44 Mrd Ft került betervezésre. Ebből 9,08 Mrd Ft meghirdetésre került. A
források lekötése folyamatban van, 2013. év végéig megtörténik.
5. Térségfejlesztési akciók
A prioritás hétéves kerete 55,24 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 10,72 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 8,82 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. Előreláthatólag a 2013. év második félévének végéig a teljes
keretösszeg vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a
támogatási szerződések megkötése is.
Észak-alföldi Operatív Program
M Ft
Kiadás:

Bevétel

Támogatás

50 639,0

34 916,3

15 722,7
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A Program az alábbi prioritási tengelyek mentén a következő specifikus célokat támogatva
valósul meg:
1. Regionális gazdaságfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 52,26 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 31,70 Mrd Ft került betervezésre. Utóbbi összegből mindeddig 31,547 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. 2013. év II. félévére előreláthatóan a teljes akciótervi keretösszegre
megtörténik a kötelezettségvállalás. A támogatási szerződések megkötése várhatóan 2013. év
végén-2014. év elején megtörténik.
2. Turisztikai célú fejlesztések
A prioritás hétéves kerete 65,16 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 37,68 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbi összegből mindeddig 26,54 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. Előreláthatóan 2013. II. félévének végéig a teljes keretösszegre
megtörténhet a kötelezettségvállalás és nagy arányban a támogatási szerződések megkötése is.
3. Közlekedési feltételek javítása
A prioritás hétéves kerete 60,04 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 31,35 Mrd Ft került betervezésre. Utóbbi összeg teljes egészében meghirdetésre
került.
4. Humán infrastruktúra fejlesztés
A prioritás hétéves kerete 67,40 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 18,74 Mrd Ft került betervezésre. Ez az összeg teljes egészében meghirdetésre
került, és 2013. év II. félévére a támogatási szerződések is nagyarányban megkötésre
kerülhetnek.
5. Város- és térségfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 88,90 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 33,91 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 30,06 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. 2013. év II félév végéig előreláthatólag a teljes keretösszeg
vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási
szerződések megkötése is.
Észak-magyarországi Operatív Program
M Ft
Kiadás:

Bevétel

Támogatás

41 194,4
28 664,8
12 529,6
Az ÉMOP 100%-os abszorpciója érdekében szükség van az OP keretéhez viszonyított többlet
kötelezettségvállalásra, ennek érdekében az NFÜ az NGM-mel folyamatosan egyeztet.
A következőkben prioritásokra bontva kerülnek bemutatásra a várható események.
1. Versenyképes helyi gazdaság megteremtése
A prioritás hétéves kerete 49,74 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 24,87 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 20,3 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. A maradék összeg várhatóan 2014. I. félévének elején teljes
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egészében kötelezettségvállalásra kerül, a támogatási szerződések megkötése várhatóan 2014.
év elején megtörténik.
2. A turisztikai potenciál erősítése
A prioritás hétéves kerete 68,45 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akcióterv felülvizsgálata után 35,31 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig
24,56 Mrd Ft meghirdetésére került sor. Előreláthatóan 2013. II. félévének végéig a teljes
keretösszegre megtörténhet a kötelezettségvállalás és nagy arányban a támogatási szerződések
megkötése is.
3. Településfejlesztés
A prioritás hétéves kerete 87,53 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 16,25 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbiból mindeddig 15,49 Mrd Ft
meghirdetésére került sor. 2013. év II. félévére előreláthatólag a teljes keretösszeg
vonatkozásában megtörténik a kötelezettségvállalás, és nagy arányban a támogatási
szerződések megkötése is.
4. Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 68,46 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 26,02 Mrd Ft került betervezésre. Ebből 25,52 Mrd Ft 2013 II. félév végéig már
meghirdetésre került. A prioritás keretében 2013. II. félévével bezárólag már döntően
megtörténhet a támogatási szerződések megkötése is.
5. Térségi közlekedés fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 30,86 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 12,76 Mrd Ft került betervezésre. Ez utóbbi keret már meghirdetésre került.
Közép-magyarországi Operatív Program
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

40 159,2

18 673,6

21 485,6

A Közép-Magyarországi Operatív Program (KMOP) pénzügyi ütemezése jelentősen eltér a
konvergencia OP-któl.
1. A tudásalapú gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 179,02 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013.
évi Akciótervbe 65,64 Mrd Ft került betervezésre, valamint a pénzügyi eszközök 7 éves teljes
kerete 39,69 Mrd Ft (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 293,1 Ft/euro árfolyamon került
tervezésre). 2013-ban várhatóan a teljes keret lekötésre kerül. A pénzügyi eszközökből
mindeddig 38,68 Mrd Ft meghirdetésére került sor.
2. A versenyképesség keretfeltételeinek fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 85,88 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 16,90 Mrd Ft került betervezésre, mely teljes egészében meghirdetésre és
lekötésre került.
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3. A régió vonzerejének fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 59,11 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013. évi
Akciótervbe 15,29 Mrd Ft került betervezésre (megjegyzés: A 2011-2013-as Akcióterv 293,1
Ft/euro árfolyamon került tervezésre). 2013-ban várhatóan a teljes keret lekötésre kerül.
4. A humán közszolgáltatások intézményrendszerének fejlesztése
A prioritás hétéves kerete 110,92 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a 2011-2013.
évi Akciótervbe 17,71 Mrd Ft került betervezésre, 2013-ban meghirdetésre és várhatóan a
teljes keret lekötésre kerül.
5. A települési területek megújítása
A prioritás hétéves kerete 83,67 Mrd Ft (árfolyam: 293,1 Ft/euro), amelyből a módosított
2011-2013. évi Akciótervbe 6,85 Mrd Ft került betervezésre és teljes mértékben lekötésre.
Az RFOP-k kiemelt projektjei tekintetében, a folyamatban lévő NFK döntések végrehajtása
nyomán kötelezettségvállalásra várhatóan még 2014-ben is sor kerül majd.
III.3.2 Egyéb Uniós előirányzatok
III.3.2.1 Európai Területi Együttműködés, INTERACT 2007-2013
ETE (+ Interreg IVC, + ENPI)
Kiadás

Bevétel

M Ft
Támogatás

19 363,4

17 245,9

2 117,5

Interact 2007-2013
Kiadás

Bevétel

M Ft
Támogatás

-

12,3

12,3

2007-től új feladatként jelentkezik a 2007-2013-as programozási periódus Európai
Területi Együttműködési Programjainak lebonyolítása. Az Európai Parlament és a Tanács
1080/2006-os az Európai Regionális Fejlesztési Alapról szóló rendelet 6. cikkelye alapján az
„európai területi együttműködés” célkitűzés keretében az ERFA a következő prioritásokra
összpontosítja támogatását:
1.

a határokon átnyúló gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi tevékenységek
fejlesztése a fenntartható területfejlesztésre irányuló együttes stratégiák révén, és
elsősorban a következők által:
a)
a vállalkozói szellem ösztönzése, különösen a KKV-k, az idegenforgalom, a
kultúra és a határokon átnyúló kereskedelem fejlesztése;
b)
a természeti és kulturális erőforrások közös védelmének és az ezekkel való
közös gazdálkodásnak, valamint a természeti és technológiai kockázatok
megelőzésének az ösztönzése és javítása;
c)
a városi és vidéki térségek közötti kapcsolatok támogatása;
d)
az elszigeteltség mérséklése a közlekedés, az információ, továbbá a hírközlő
hálózatok és szolgáltatások, valamint a határokon átnyúló vízellátási,
hulladékgazdálkodási és energiaellátási rendszerek és létesítmények javított
elérhetősége révén;
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e)

az együttműködés, a kapacitások és az együttes hasznosítás fejlesztése az
infrastruktúrák területén, különösen az olyan ágazatokban, mint az
egészségügy, a kultúra, a idegenforgalom és az oktatás.

2.

a transznacionális együttműködés kialakítása és fejlesztése, elsősorban a következő
kiemelt fontosságú területekre koncentrálva:
a)
innováció: tudományos és technológiai hálózatok létrehozása és fejlesztése,
valamint a regionális K+F és innovációs kapacitások fokozása, amennyiben
ezek közvetlenül hozzájárulnak a transznacionális területek kiegyensúlyozott
gazdasági fejlődéséhez;
b)
környezet: az egyértelműen transznacionális dimenziójú vízgazdálkodási,
energiahatékonysági,
kockázat-megelőzési
és
környezetvédelmi
tevékenységek;
c)
elérhetőség: a közlekedéshez és a távközlési szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítása, valamint a közlekedés és a távközlési szolgáltatások minőségének
fejlesztése, amennyiben ezek egyértelműen transznacionális dimenzióval
rendelkeznek;
d)
fenntartható városfejlesztés: a policentrikus fejlesztés megerősítése
transznacionális, nemzeti és regionális szinten, ahol egyértelmű a
transznacionális hatás.

3.

a regionális politika hatékonyságának erősítése az alábbiak előmozdításával:
a)
interregionális együttműködés, amely az innovációra és a tudásalapú
gazdaságra, valamint a környezetvédelemre és a kockázat-megelőzésre
összpontosít;
b)
a legjobb gyakorlat meghatározására, átadására és elterjesztésére vonatkozó
tapasztalatcserék; és
c)
a tanulmányokat, adatgyűjtést, valamint a közösségi fejlődési trendek
megfigyelését és elemzését magukban foglaló tevékenységek.

A 2007-től Magyarország részvételével zajló határmenti programok egy része a Strukturális
Alapok forrásból uniós belső határainkon (magyar-szlovák, magyar-román, osztrák-magyar,
szlovén-magyar, illetve Horvátország 2013. július 1-i EU csatlakozása óta a magyar-horvát
határmenti programok), másik része pedig IPA (Instrument for Pre-Accession Assistance –
Előcsatlakozási Segítségnyújtási Eszköz) és ENPI (European Neighbourhood and Partnership
Instrument – Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz) forrásokból (magyar-szerb és
magyar-szlovák-román-ukrán határmenti programok) uniós külső határainkon valósul meg.
A korábbi INTERREG IIIB transznacionális program utódprogramjai a 2007-2013-as
programozási periódusban a délkelet-európai és a közép-európai transznacionális programok.
A korábbi INTERREG IIIC program utódja az INTERREG IVC program, az INTERACT
program pedig INTERACT II 2007-2013. néven folytatódik tovább.
Magyarország a 2007-2013-as időszakban a következő programokban vesz részt:
•
•
•
•
•
•

Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködés Program (HU-SK),
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO),
Magyarország-Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-HR),
Szlovénia-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program (SI-HU),
Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program (AT-HU),
Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program (HU-SRB),

753

•
•
•
•
•

Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési
Program (HU-RO-SK-UA),
Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program,
Közép-Európai Transznacionális Együttműködési Program,
INTERREG IVC Interregionális Együttműködési Program,
INTERACT II Program 2007-2013.

A hazai jogi szabályozás tekintetében e programok végrehajtását a 2007-2013 programozási
időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint az Előcsatlakozási Támogatási
Eszköz pénzügyi alapok egyes, a területi együttműködéshez kapcsolódó programjainak
végrehajtásáról szóló 160/2009. (VIII. 3.) Korm. rendelet és a 2007-2013. programozási
időszakban az Európai Szomszédsági és Partnerségi Támogatási Eszközből társfinanszírozott
Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program
végrehajtásáról szóló 228/2008. (IX.12.) Korm. rendelet szabályozza.
Tekintettel arra, hogy mind a határ menti, mind a transznacionális programokban 2012-ben és
2013-ban zárultak az utolsó pályázati felhívások, és a támogatási szerződések megkötése is
ennek megfelelően halad, a projektek végrehajtási idejét figyelembe véve -habár a
kötelezettségvállalások és nemzeti társfinanszírozási összegek kifizetésének alacsonyabb
intenzitása várható – a közösségi támogatások kifizetésében a 2013-as évhez képest 2014-ben
csökkenés nem várható. Ezzel összhangban a 2014. év elsődlegesen a projektvégrehajtás és
közösségi támogatás kifizetése jegyében telik majd, kiemelt hangsúlyt kap a projektek
eredményes lebonyolítása és monitoringja, a kifizetések hatékony végrehajtása, valamint a
lezárt projektek nyomon követése.
A Technikai Segítségnyújtás (TA) prioritások terhére történő kifizetések, illetve a hazai
társfinanszírozási és megelőlegezési forrásigényének tervezésére részletes kapacitás-,
tevékenység- és költség terv alapján került sor. TA forrásból többek között a következők
finanszírozása indokolt: szükséges kapacitás; infónapok, kapitalizációs rendezvények, éves
konferenciák; kiadványok, információs anyagok, honlapok; projektek monitoringja és
utánkövetése; bizottsági ülések és technikai megbeszélések; a programok IMIR 2007-2013
informatikai rendszerének fejlesztése, karbantartása; fordítási és tolmácsolási költségek,
valamint a következő programozási időszak előkészítéséhez kötődő feladatok és
rendezvények megvalósítása. Fontos kiemelni, hogy a TA források a résztvevő országok
közös forrásai, így a TA projektek felhasználásával és menedzsmentjével kapcsolatos
programszintű döntésekről az egyes programok Közös Monitoring Bizottságai határoznak.
A 160/2009. (VIII.3.) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdése alapján a teljes hazai
társfinanszírozás előre kerül kifizetésre a hazai partnerek részére, továbbá a 27/A-27/C. §oknak megfelelő esetekben az NFÜ megelőlegezi a hazai partnerek projektrészeire eső
közösségi hozzájárulás 30%-át. Így adott esetben a projektrészekre vonatkozó teljes összeg
40,5%-a, de legalább 10%-a előleg, illetve megelőlegezés formájában kerülhet kifizetésre.
Figyelembe véve a végrehajtás alatt álló projektek jelentős számát, a fentiek kapcsán
felmerülő kifizetések egyértelműen alátámasztják a 2014-re betervezett összeg mértékét,
hiszen a 2013 során aláírásra kerülő támogatási főszerződésekhez kapcsolódó hazai
társfinanszírozási és megelőlegezési szerződéskötések megkötése és az ebből fakadó hazai
társfinanszírozási és megelőlegezési kifizetések részben 2014-re esnek.
A 160/2009. (VIII.3.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése szerint a hazai partnereknek juttatott
közösségi források kifizetését az NFÜ utólag kiadásként és bevételként beforgatja a
költségvetésbe.
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III.3.2.2 Svájci Alap támogatásával megvalósuló projektek
M Ft
Kiadás

Bevétel

Támogatás

11 972,0

11 020,0

952,0

A svájci kormány által létrehozott Svájci Hozzájárulásról az Európai Bizottság és Svájc 2006.
február 27-én kétoldalú megállapodást írt alá. A megállapodás értelmében Svájc a 2004 óta
csatlakozott új tagállamok részére egyszeri, vissza nem térítendő támogatásként 5 éven
keresztül összesen 1,257 milliárd svájci frank hozzájárulást biztosít. Ebből Magyarország
részesedése 130.738.000 svájci frank (jelenlegi árfolyamon mintegy 31.8 milliárd Ft).A hazai
szabályozás kialakítása érdekében megszületett a „Svájci Hozzájárulás” elnevezésű program
területeiről és tárgyalási irányelveiről’ szóló 2032/2007. (III.7.) Korm. határozat, amely
kijelöli a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget a Svájci Hozzájárulás program tekintetében a
lebonyolítás koordinációjával kapcsolatos feladatok ellátására.
Svájc és Magyarország között 2007. december 20-án került aláírásra a program keretében
finanszírozható prioritási területek köréről szóló Keretmegállapodás (kihirdette „a kibővült
Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci
Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci-Magyar Együttműködési
Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás kihirdetéséről” szóló348/2007. (XII. 20.)
Korm. rendelet). 2008 októberében a Kormány meghozta a Svájci-Magyar Együttműködési
Program végrehajtási rendjéről szóló rendeletét (237/2008 (IX.26.) Korm. rendelet), amely a
programban résztvevő intézményi szereplők feladat-és hatásköreinek, illetve a program
lebonyolításának részletszabályait rendezi.
A közérdek/közhasznúság kiemelkedően fontos a támogatott tevékenységek szempontjából,
mivel a Svájci-Magyar Együttműködési Program keretében elsősorban közcélt szolgáló,
alapvetően nem profit szerzésére irányuló tevékenységek, projektcélok finanszírozhatóak. A
program allokációjára vonatkozó kötelezettségvállalási határidő 2012. június 13., amely
sikeresen teljesült. Ennek megfelelően a teljes rendelkezésre álló forrás, azaz 100% lekötésre
került. A programban a kifizetési határidő 2017. június 13.
2013-ban két projekt fizikai zárása megtörtént, azok adminisztratív zárása az év folyamán
folyamatos. 2014-ben a még folyamatban lévő projektek esetében azok végrehajtása, illetve
folyamatos kifizetése várhatóan teljesül.
III.3.2.3 EGT és Norvég Finanszírozás Mechanizmusok 2009-2014-es időszaka
M Ft
Kiadás
9 754,0

Bevétel
8 325,0

Támogatás
1 429,0

Az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 időszakáról szóló
megállapodás megkötésére az Európai Unió és a donor országok – Norvégia, Izland,
Liechtenstein - között 2010. július 28-án került sor. A megállapodások értelmében az EGT és
Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014-es időszakában Magyarország 3.
legnagyobb kedvezményezett országként összesen 153,3 millió Euró (kb. 40 mrd Ft)
támogatásban részesül. A támogatások felhasználásának célterületeiről („programterületek”)
és az intézményrendszer struktúrájáról és szereplőiről szóló kétoldalú tárgyalások
eredményeként létrehozásra kerültek az EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
2009-2014-es időszakáról szóló Együttműködési Megállapodások (Memorandum of
Understanding). Az Együttműködési Megállapodások aláírására 2011 októberében került
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sor, kötelező hatályuk elismerése a 235/2011. (XI. 15.) Korm. rendelet, valamint a 236/2011.
(XI. 15.) Korm. rendelet kihirdetésével történt meg. Az együttműködési megállapodások 12
támogatási területet, valamint a területért felelős ún. program operátorokat (PO) nevesítenek
az alábbiak szerint.
EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok 2009-2014 keretében megvalósuló
programok, allokációik és a megvalósításukért felelős Program Operátorok:
Program
Operátor

Programterület
Energy Efficiency
(Energiahatékonyság)
Renewable energy
(Megújuló energia)
Children and Youth at risk
(Veszélyeztetett gyerekek és
fiatalok)
Cultural heritage
(Kulturális örökség)
Scholarship
(Ösztöndíjak)
Green industry innovation
(Zöld ipari innováció)
Bilateral research
cooperation
(Kétoldalú kutatási
együttműködés)
Capacity building and
cooperation
(Intézményfejlesztési
együttműködés)
Public Health
(Népegészségügy)
Adaptation to climate
change
(Alkalmazkodás az
éghajlatváltozáshoz)
NGO Fund (Civil Alap)
Decent Work and tripartite
dialogue (Méltányos munka
és háromoldalú párbeszéd)
Kétoldalú kapcsolatok
nemzeti alapja
ÖSSZESEN
Donor országok
menedzsment költsége
Technikai Segítségnyújtás
ÖSSZESEN

Hazai társDonor állami
finanszírozás
hozzájárulás
(15 %)

Teljes
allokáció

KEOP IH

8 412 000 €

1 484 471 €

9 896 471 €

EK

7 711 000 €

1 360 765 €

9 071 765 €

HEP IH

11 216 000 €

1 979 294 €

13 195 294 €

ROP IH

12 618 000 €

2 226 706 €

14 844 706 €

Tempus

2 978 500 €

525 618 €

3 504 118 €

SZIE

22 880 000 €

4 037 647 €

26 917 647 €

NIH

24 128 000 €

4 257 882 €

28 385 882 €

NEP IH

10 816 000 €

1 908 706 €

12 724 706 €

HEP IH

16 640 000 €

2 936 471 €

19 576 471 €

7 010 000 €

0€

7 010 000 €

13 495 000 €

0€

13 495 000 €

Innovation
Norway

832 000 €

0€

832 000 €

-

766 500 €

0€

766 500 €

139 503 000 € 20 717 559 €

160 220 559 €

REC
Ökotárs

11 497 500 €
2 299 500 €
153 300 000 €
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A Nemzeti Kapcsolattartó felelősségi körébe tartozó programterületek esetén a donor
országok által nyújtott támogatás a program elszámolható költségeinek 85 %-át jelenti, vagyis
15 % nemzeti társfinanszírozás nyújtása szükséges. Nem szükséges nemzeti társfinanszírozást
nyújtani a Technikai Segítségnyújtás, a Kétoldalú kapcsolatok nemzeti alapja, és a Donor
államok menedzsment költsége, valamint azon programok esetében, mely programok rogram
operátorát a donor országok közvetlenül szerződik (Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz,
NGO Alap, Méltányos munka és háromoldalú párbeszéd), melyek tekintetében nem elvárás
nemzeti társfinanszírozás nyújtása.
A Finanszírozási Mechanizmusok keretében támogatott programok tervezéséért és szakmai
lebonyolításáért az Együttműködési Megállapodásokban kijelölt, a fenti táblázatban is
felsorolt ún. Program Operátorok (a továbbiakban: PO) felelősek. A PO feladata annak
biztosítása, hogy a támogatott projektek hozzájáruljanak a finanszírozási mechanizmusok
átfogó céljaihoz és a programtól elvárt eredményekhez és célokhoz.
Az intézményrendszer további fontos szereplőjét jelenti a végrehajtó ügynökség (a
továbbiakban: VÜ), mely szervezet a program operátorok munkáját támogatja a programok
végrehajtása során. A magyar kormány és a donor országok a nemzetközi szerződésben
döntöttek arról, hogy a VÜ versenyeztetés útján kerüljön kiválasztásra. A lefolytatott
kiválasztási eljárás eredményeképpen a legelőnyösebb ajánlatot a MAG Zrt. és Vital
Management Kft. alkotta Konzorcium tette, a döntést a donor fél jóváhagyta. A nyertes
Konzorcium a Végrehajtó Ügynökségi feladatok ellátására 2012 őszén Nemzetközi
Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zrt. külön gazdasági társaságot hozott létre.
Az új időszak lényegi különbsége az előző ciklustól, hogy a projektszemlélet helyett a
programszintű megközelítésre tért át. Ennek értelmében a megvalósítás a tervezési
munkálatokkal kezdődött. A fenti táblázat szerint a Nemzeti Kapcsolattartó (a továbbiakban:
NK) felelősségi körébe tartozó kilenc terület programdokumentumait 2012 nyarán minden
program operátor benyújtotta a donor országok részére jóváhagyásra. A benyújtást követően
2013 tavaszáig a donor oldalon a benyújtott programdokumentumok értékelése zajlott. 2013
tavaszán és kora nyári időszakában a benyújtott programok donor fél általi jóváhagyása
megtörtént.
Jelenleg az NK és a donor országok között megkötésre kerülő kétoldalú Program
Megállapodások, valamint az NK, a PO és a VÜ közt megkötésre kerülő háromoldalú
Program Végrehajtási Megállapodások megkötése van folyamatban. Az egyes
programterületeken pályázati felhívások 2013 második felében és 2014 során
folyamatosan kerülnek meghirdetésre.
2014 folyamán várhatóan a rendelkezésre álló allokáció jelentős részben lekötésre kerül. 2014
második felétől előre láthatólag nagy tömegben kerül sor előleg kifizetések és utó- vagy
szállítói finanszírozású kifizetések teljesítésére. Ezen kifizetésekkel párhuzamosan az
intézményrendszer működését szükséges még finanszírozni 2014 folyamán.
A projektek megvalósításának határideje a programok többségében 2016. április 30., míg a
program szintű zárás határideje 2017. április 30. A nemzeti szintű zárás végső dátuma 2017.
december 31.
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III.3.3 A 2014-2020. programozási periódusban rendelkezésre álló kohéziós források
III.3.3.1 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)
M Ft
Kiadás
5 068,8

Bevétel
4 896,0

Támogatás
172,8

Főbb prioritások:
- KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése, Tudásgazdaság fejlesztése,
- Infokommunikációs fejlesztések,
- Célzott munkahely-teremtés, megőrzés, kiemelt szolgáltatás és társadalmi
gazdaságfejlesztés,
- Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése,
- Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése (általános KKV orientáció),
- Pénzügyi eszközök és szolgáltatások fejlesztése (célirányos K+F+I célú
eszközhasználat (alap)).
III.3.3.2 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP)
M Ft
Kiadás
- 5 644,8

Bevétel
4 896,0

Támogatás
- 748,8

Főbb prioritások:
- KKV versenyképesség és növekedési potenciál fejlesztése, kreatív és alternatív
gazdaságfejlesztés Intelligens és tudásalapú növekedés infrastrukturális megalapozása,
- Integrált települési infrastruktúra-fejlesztés,
- Pest megyei térségi integrált közösségvezérelt fejlesztési programok (városok és
térségeik (CLLD)),
- A közösségi szolgáltatások infrastrukturális hátterének energiahatékony fejlesztése,
megújítása,
- Társadalmi Befogadást Szolgáló Programok,
- Tudásgazdaságot és Foglalkoztathatóságot Szolgáló Programok.
III.3.3.3 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
M Ft
Kiadás
5 760,0

Bevétel
4 896,0

Támogatás
864,0

Főbb prioritások:
-

Térségi kiemelt gazdaság-fejlesztés infrastruktúra és üzleti környezet fejlesztése,
Térségi gazdasági célú foglalkoztatás-ösztönzés és a munkaerő mobilitás támogatása,
Integrált város-térségi fejlesztések,
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi
területeken,
Helyi közszolgáltatási és közigazgatási infrastruktúra és intézmény-fejlesztés,
Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, társadalmi befogadás és foglalkoztatásösztönzés.
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III.3.3.4 Intelligens Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP)
M Ft
Kiadás
5 760,0

Bevétel
4 896,0

Támogatás
864,0

Főbb prioritások:
-

Nemzetközi (TEN-T) vasúti és vízi elérhetőség javítása, Nemzetközi (TEN-T) közúti
elérhetőség javítása,
A fenntartható városi közlekedésfejlesztés,
A regionális vasúti elérhetőség és energia-hatékonyság javítása,
A regionális közúti elérhetőség és közlekedés-biztonság fejlesztése.

III.3.3.5 Környezet és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP)
M Ft
Kiadás
- 5 644,8

Bevétel
4 896,0

Támogatás
748,8

Főbb prioritások:
-

Klímaváltozásra történő felkészülés, Víziközmű-szolgáltatás fejlesztése,
Vízvédelmi, hulladékgazdálkodási, levegőminőségi és zajvédelmi fejlesztések,
Természetvédelmi és élővilágvédelmi fejlesztések,
Megújuló energiaforrások alkalmazása, energetikai és energiahatékonysági
fejlesztések,
Környezetügyi K+F+I, szemléletformálás,
Energiahatékonyság javítására irányuló pénzügyi eszközök.

III.3.3.6 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)
M Ft
Kiadás
5 760,0

Bevétel
4 896,0

Támogatás
864,0

Főbb prioritások:
-

Infrastrukturális beruházások a társadalmi befogadás területén,
Befogadó társadalom,
Infrastrukturális beruházások a gyarapodó tudástőke érdekében,
Gyarapodó tudástőke,
Jó állam.

III.3.3.7 Koordinációs Operatív Program (KOP)
M Ft
Kiadás
13 922,0

Bevétel
11 833,7
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Támogatás
2 088,3

Főbb prioritások:
-

A támogatások felhasználásáért felelős központi és horizontális intézmények
működtetése és fejlesztése,
A támogatások minőségi felhasználásához szükséges eszközrendszer.

III.3.3.8 Európai Területi Együttműködés 2014-2020.
Az 1034/2013. (II. I.) kormányhatározat alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium (GHÁT,
TTF) felelősségi körébe került a transznacionális és egyes interregionális európai területi
együttműködési programok tervezése, intézményrendszerének kialakítása és a tárgyalási
mandátum képviselete. A 2013. évhez képest a következő új feladatok/programok, ill.
költségvetési igények merülnek fel ezzel kapcsolatban a XIX. fejezet vonatkozásában:
M Ft
Kiadás
Bevétel
Támogatás
39,0
39,0
•

Duna Transznacionális Együttműködési Program (előzmény: Délkelet-európai
Transznacionális Együttműködési Program)

•

Közép-európai Transznacionális Együttműködési Program 2020 (előzmény: Középeurópai Transznacionális Együttműködési Program 2013)

•

INTERREG VC Interregionális Együttműködési Program(előzmény: Interreg IVC)

•

INTERACT III Interregionális Együttműködési Program(előzmény: Interact II)

Várhatóan nem lesz szükség 2014. év során a fenti programok keretében projekt szintű
nemzeti társfinanszírozásra, valamint megelőlegezés biztosítására, mivel e programok
Európai Bizottság általi elfogadása 2014. II.-IV. negyedév között várható. 2014. év során
projekt szintű támogatási szerződés megkötésére előreláthatólag nem kerül sor.
DUNA Program Irányító Hatóság
A Duna Program közös irányító hatóságának működési költségeit ERFA forrás finanszírozza
majd (a Program TS (TA) keretéből), de várhatóan 2014. évben a magyar költségvetésnek kell
teljes egészében előfinanszíroznia.
M Ft
Kiadás
Bevétel
Támogatás
313,7
313,7
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XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörét az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg. A Korm rendelet szerint a miniszter a
családpolitikáért, az egészségbiztosításért, az egészségügyért, a gyermek- és ifjúságpolitikáért, a
gyermekek és az ifjúság védelméért, a kábítószer-megelőzésért és kábítószerügyi koordinációs
feladatokért, az oktatásért, ennek keretében a közoktatásért, a felsőoktatásért, az iskolai nevelésoktatás szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszáért, a kultúráért, a sportpolitikáért, a
szociál- és nyugdíjpolitikáért, a társadalmi esélyegyenlőség előmozdítása keretében különösen a
fogyatékos és megváltozott munkaképességű személyek esélyegyenlőségének, valamint a nők és
férfiak esélyegyenlőségének előmozdításáért, a kormányzati tudománypolitikáért, a társadalmi
felzárkózásért, a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért, az egyházakkal való kapcsolattartás
koordinációjáért, a nemzetiségpolitikáért, és a romák társadalmi integrációjáért felelős tagja.
A minisztérium tervezett 2014. évi intézményi és fejezeti kezelésű előirányzatai e feladatok
végrehajtásának hátterét biztosítják.
I.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet céljai

Egészségügyi ágazat
1. A struktúraváltás eredményei megtartása és továbbvitele; az egészségügyi és egészségbiztosítási
ágazat
működtetése,
az
egészségügyi
ellátórendszer
szabályozottságának
és
működőképességének biztosítása, a területi egyenlőtlenségek csökkentése, megszüntetése
érdekében
a) az állam szabályozási feladatainak ellátása az alapellátások, a fekvőbeteg- és a járóbetegszakellátás feltételrendszerének meghatározása,
b) a tényleges és a mögöttes szakellátási felelősségből adódó feladatok ellátása,
c) a várólisták lerövidítése, áttérés a térségi várólistára,
d) betegút szervezés hatékonyságának növelése, módszertani alapjainak megteremtése,
e) a kapacitással való lehető leghatékonyabb gazdálkodás előmozdítása,
f) a személyi és tárgyi minimumfeltételek újragondolása.
2. Az állami tulajdonban és fenntartásban lévő egészségügyi intézmények működtetése.
3. Egészségügyi ágazati, valamint az ágazati gazdasági stratégia tervezése, az egészségügyi
ágazati informatika fejlesztése.
Az ágazathoz tartozó háttérintézmények bevonásával, és aktív közreműködésével egy ágazat
specifikus intézményi kontrolling rendszer kialakítása van folyamatban, amelynek célja az
intézményi gazdálkodás szakmai felügyeletét megalapozó költségvetési monitorozáson túl az
egyes problémák, kockázati tényezők mielőbbi kiszűrése, és a tárca reagálási idejének
csökkentése.
4. Magas szakmai színvonal biztosítása érdekében az egészségügyi ellátásban cél:
a) a szakorvosképzés tutor-mentor rendszerének ösztönzése,
b) az orvosok és egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének fejlesztése, a megújult
egészségügyi szakképzés rendszerével kapcsolatos feladatok elvégzése, az új OKJ-val
kapcsolatban a vizsgáztatási rendszer ágazati kialakítása, a szakorvosképzésben a licenc
képzés meghonosítása,
c) a struktúra átalakítás folyamatának továbbvitele – a 2012. július elsejétől részben állami
kézbe és irányítás alá került járóbeteg-szakellátás rendszer-konform újradefiniálása, a
szakmai és szervezeti összhang megteremtése az alap- és a fekvőbeteg-ellátással; az
egynapos ellátások járóbeteg-szakellátás irányába történő elmozdítása feltételeinek
megteremtése.
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5. Az életmóddal összefüggő betegségek megelőzése és visszaszorítása, a járványügyi és a
környezet-egészségügyi biztonság növelése, az ország emberi erőforrásainak és ezen keresztül
a versenyképesség fejlesztése érdekében.
A kedvezőtlen egészségi állapot hátterében a krónikus nem-fertőző megbetegedések okozta
magas korai halálozás és betegség-teher áll.
Tudományos bizonyítékok és nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy az élethosszon át tartó
megelőzés jó befektetés a társadalom szempontjából, ezért a hatékony megelőzés érdekében a
következők a céljaink a népegészségügy területén:
a) a lakosság egészségtudatosságának fejlesztése beleértve az egészségügyi szolgáltatókkal
való együttműködést is;
b) az egészségügyi szolgáltatásoknak az életmóddal összefüggő betegségek megelőzését és
visszaszorítását célzó tevékenységek összehangolása;
c) az egészségfejlesztéshez és a betegségmegelőzéshez való általános hozzáférés biztosítása az
egyenlőtlenségek hathatós csökkentése érdekében;
d) az egészséget támogató környezet kialakításának elősegítése;
e) összehangolt és szektorhatárokon átnyúló cselekvés biztosítása a lakosság egészségének
számottevő javításához.
6. Az egészségügyi ágazati humán-erőforrás krízis kezelése érdekében szakmapolitikai cél:
a) az ágazati bérfejlesztés fenntartása,
b) a Rezidens Támogatási Program fenntartása,
c) az egészségügyi humán erőforrás monitoring rendszer fejlesztése,
d) az egységes szolgáltatói humán erőforrás adatszolgáltatás rendszerének kialakítása.
7. az egészségturizmus fejlesztése okán cél:
a) a gyógy- és egészségturizmus szervezeti szétválasztása,
b) az egészségturizmus keretrendszerét adó jogszabály szakmai koncepciójának kidolgozása,
c) a kormányzati politika által megszabott „keleti nyitás” tartalmi elemekén a már megkezdett
egészségipari és tudásexport folytatása.
8. A betegjogok hatékony védelme.
9. Átlátható felelősségbiztosítási rendszer kialakítása.

Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat
Egyházi szakterület
Az Alaptörvény VII. cikk 2. bekezdésében foglaltak rögzítik „…Az Országgyűlés sarkalatos
törvényben egyházként ismerhet el egyes vallási tevékenységet végző szervezeteket, amelyekkel az
állam a közösségi célok érdekében együttműködik. ….”. Ezen elv alapján, a jogszabályok szerint
meghatározott költségvetési támogatás az állam és a bevett egyházak együttműködését elősegítő
kormányzati eszköz, amelynek jelentős része törvényileg is determinált.
Az ágazat többek között ellátja az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről
szóló törvényből és más kapcsolódó jogszabályokból, valamint az egyházakkal kötött nemzetközi és
kétoldalú megállapodásokból eredő feladatokat. Így a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról,
valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI.
törvényben foglaltak szerint, valamint a miniszter hatáskörébe adott feladatok szakmai végrehajtása
szerint jár el és teljesíti ennek megfelelően a célkitűzéseket.
Az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakterület feladata az
egyházakkal való kapcsolattartás koordinációja körében a 2014. évre általánosan az alábbi
tevékenységek megvalósítása:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a Kormány egyházpolitikai döntéseinek előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos
feladatok ellátásának irányítása,
az egyházakkal kapcsolatos feladatok kormányzati koordinációja, az egyeztetési rendszer
kialakítása és működtetése, valamint az ágazati feladatok végrehajtása,
az egyházakkal való folyamatos kapcsolattartás, egyeztetés,
az egyházak elismerésével és nyilvántartásával kapcsolatban a miniszter hatáskörébe tartozó
feladatok végrehajtása,
a szentszéki-magyar vegyes bizottság üléseinek előkészítése és a kormányzati oldal
delegáltjaként a bizottság munkájában való részvétel,
kapcsolattartás a határon túli magyar egyházi szervezetekkel,
a kisebbségi vegyes bizottságokban az egyházakkal összefüggő ügyek képviselete,
a nemzetközi egyházi kapcsolatokból eredő feladatok koordinációja,
közreműködés a kistelepüléseken működő egyházak népességmegtartó munkájának
elősegítésében,
az Új Széchenyi Terv egyházakkal összefüggő projektjeinek koordinációja,
az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és határ menti operatív
programok tervezésében való közreműködés.,

Nemzetiségi szakterület
A nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős szakterület az alábbi feladatokat látja el:
a) rendszeres kapcsolatot tart a nemzetiségi önkormányzatokkal, a magyarországi nemzetiségi
közösségek politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel és azok képviselőivel,
ennek során felméri a sajátos nemzetiségi igényeket,
b) összehangolja az állami szervek, valamint a hazai nemzetiségek közötti kapcsolattartást, ellátja
az ezzel kapcsolatos kormányzati feladatokat,
c) előkészíti a miniszter nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos döntéseit, intézkedéseit,
d) kidolgozza a nemzetiségek jogaira vonatkozó jogszabályok és közjogi szervezetszabályozó
eszközök szakmai koncepcióját,
e) felügyeli a magyarországi nemzetiségek kormányzati támogatási rendszerét és annak
intézményeit, figyelemmel kíséri az e célra szolgáló költségvetési források felhasználását, azok
hatékonyságát és átláthatóságát, továbbá felügyeli a támogatásokat nyilvántartó rendszert,
f) dönt a hatáskörébe utalt nemzetiségi támogatások felhasználásáról,
g) előkészíti a miniszter nemzetiségi tanulmányi ösztöndíj adományozásáról szóló döntését.
Társadalmi és civil kapcsolatok szakterület
A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős szakterület felelőssége körében
a) összehangolja a Kormánynak a civil és társadalmi kapcsolatok fejlesztésével összefüggő
feladatait,
b) ellátja a civil szervezetek és a közhasznú szervezetek működésének fejlesztését célzó feladatokat,
ennek során előkészíti az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról szóló, továbbá a civil
szervezetek működését és támogatását érintő jogszabályokat,
c) koordinálja az egységes kormányzati civil stratégia és támogatáspolitika megvalósítását,
d) együttműködik a Kormány közalapítványainak alapítói jogai gyakorlásában, ennek megfelelően
vesz részt azok működésében,
e) ellátja a Nemzeti Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat,
f) gondoskodik a civil szektor erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok
kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai rendszerek
kialakításáról és működtetéséről,
g) feladatkörében együttműködik az európai uniós fejlesztésekkel foglalkozó intézményekkel,
h) dönt a hatáskörébe utalt civil támogatási források felosztásáról,
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i) működteti a civil információs centrumokat,
j) működteti a Civil Információs Portált,
k) a civil szervezeteknek nyújtott költségvetési támogatások összehangolása érdekében, az azonos
feladatok párhuzamos finanszírozásának kiszűrése érdekében szakmai monitoring rendszert
működtet,
l) közzéteszi a jelentős költségvetési támogatásban részesülő civil szervezet vezető
tisztségviselőjének vagyonnyilatkozatát,
m) közreműködik a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos jogszabályok
előkészítésében,
n) gyűjti, rendszerezi és közzéteszi a civil szervezetekkel kapcsolatos nyilvános adatokat és
közérdekből nyilvános adatokat az ezzel összefüggésben kérelemre történő adatszolgáltatás
biztosítása céljából.
A Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvény 7. § (3) bekezdése
szerint az emberi erőforrások minisztere gondoskodik a Tanács mellett működő titkárság személyi
és tárgyi feltételeiről.
Kulturális ágazat
A kulturális ágazat általános céljai között kiemelt jelentőségű a minisztérium által fenntartott
kulturális intézmények működőképességének biztosítása, továbbá a jogszabályokban előírt
kötelezettségek teljesítése, beleértve az új jogszabályokból, illetve a meglévők módosításából adódó
feladatokat is (pénzügyi fedezet biztosítása az előadó-művészeti törvény módosításából adódó
többletfeladatok ellátására, illetve a világörökségi törvényben meghatározott feladatok ellátására, a
nemzeti és történelmi emlékhelyek fenntartható használatának támogatására). A kulturális ágazat
támogatja továbbá a határon túli épített örökség megóvását, eleget tesz a nemzetközi
egyezményekből eredő kötelezettségeinek. A kulturális kormányzat határozott szándéka a kiemelt
programjainak végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezet biztosítása
Oktatási ágazat
Köznevelési terület:
Kiemelt feladatnak tekinti, hogy érvényesüljön a minőségi oktatáshoz való hozzáférés mindenkinek
elve, a társadalmi szolidaritás és méltányosság, valamint, hogy az oktatás segítse elő a gazdaság és
az életminőség fejlődését. Meghatározó közpolitikai cél az állam fokozott felelősségének
megteremtése és felelősségvállalása az oktatás felett, építkezve az Alaptörvényben
megfogalmazottakra.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) szabályozza az ország
köznevelését, így szükséges, hogy a tárca fejezeti kezelésű előirányzatainak körében nagyobb
hangsúlyt kapjanak azok a feladatok, illetve azok a támogatások, amelyek az új célokkal
összecsengenek, és megteremtik a rendszer átszervezésének, újjáalakításának kereteit, feltételeit. Az
új kerettörvény csak a legfontosabb területekkel foglalkozik, a részleteket kormányrendelet, illetve
miniszteri rendelet szintű jogszabályok szabályozzák.
Ezek alapján a 2014. évben számos olyan feladatot kell ellátni, amelyek elemzések, koncepciók,
megvalósítási tanulmányok elkészítését követően lehetővé teszik az Nkt.-hoz csatlakozó
végrehajtási rendeletek, szabályozók elkészítését, a bevezetést, illetve az új szabályozást támogató
tájékoztató, segítő és az iskolafenntartók és köznevelési intézmények értelmező munkáját. Mivel
megnőtt az állami irányítás szerepe, súlya, és felelőssége is, szükséges a köznevelési intézmények
és fenntartóik működésének szakmai és költségvetési ellenőrzésének további erősítése, a tantervitartalmi szabályozás feltételeinek átdolgozása, így a Nemzeti alaptanterv tartalmi kiegészítése, az
érettségi vizsga rendszerének korszerűsítése, és a pedagógus életpálya bevezetésével összefüggő
feladatok megvalósítása.
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Felsőoktatási terület:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény megalapozta a Széll Kálmán Tervben
lefektetett legfőbb célt, a felsőoktatás strukturális átalakítását. Az átalakítás fő céljai: az ágazat
versenyképességének javítása, a gazdaság és a munkaerőpiac igényeinek érvényesítése,
természettudományos és műszaki, informatikai képzések preferálása, a képzési szerkezet javítása, a
képzésekre fordított társadalmi költségek megtérülésének biztosítása, emellett a felsőoktatásnak a
következő évben is el kell látnia a hagyományai és a felsőoktatási törvény alapján is rá háruló
általános feladatait, azaz a hazai és nemzetközi hálózatok részeként folyó felsőfokú képzést,
továbbá a kutatást, a fejlesztést és innovációt, amely az oktatás megalapozásán túl szolgálja a
tehetséggondozás, az utánpótlás-nevelés feladatát, a gazdasági technológiai haladást és a tudomány
fejlesztését.
A célok elérésének eszköze a tehetséges hallgatók, doktorjelöltek, oktatók-kutatók kiemelt támogatása,
valamint az intézmények minőség alapú finanszírozása.
A munkaerő-szükségleti prognózisok alapján a képzési szerkezet átalakulását eredményezi a képzés
területenkénti és intézményi elosztásának új rendszere, az állami ösztöndíjrendszer bevezetése, a
felvételi rendszer változása, a külföldi hallgatók nagyobb arányú fogadása.
A minőségi felsőoktatás megteremtését szolgáló forráselosztási rendszer, az intézményi
gazdálkodás szabályozottsága, monitorozása, a fenntartói feladatok szigorodása, az ellenőrzöttség
biztosítása a gazdaságos működés elősegítője. Az oktatási, képzési és tanulmányi fegyelem
erősítése az oklevél minőségének garanciája.
Sport és ifjúságügyi ágazat
A Kormány kiemelt figyelmet fordít a lakosság egészségi állapotának javítására, a rendszeresen
sportolók számának növelésére, a területi különbségek mérséklésére, amelyek makrogazdasági
hatásként hosszútávon jelentős mértékben hozzájárulhatnak az egészségügyi kiadások
csökkentéséhez. Kiemelt cél a sport stratégiai szerepének érvényesítése a nemzet egészségi
állapotának és kulturális összetartozásának erősítése érdekében, valamint a tradicionálisan jó
magyar olimpiai szereplések szinten tartása, illetve az eredményesség fokozása, amelynek
elsődleges eszköze a gyermek és ifjúkori egészségnevelés megalapozása lehet.
A sport területén a 2014. évben az egyik legjelentősebb feladat a 2016. évi rio de janeiro-i olimpiára
és paralimpiára történő felkészülés biztosítása, amelyhez a sportolók eredményes felkészülésének
elősegítésén túl olyan feladatok is kapcsolódnak, mint a doppingellenes tevékenység, illetve a
sportegészségügyi feladatok ellátásának támogatása. A versenysporttal, illetve az utánpótlásneveléssel összefüggő szakmapolitikai célként fogalmazódik meg a kiemelt hazai rendezésű
sportesemények támogatása, a versenysport és utánpótlás-nevelés stratégiai fejlesztését szolgáló,
illetve a tehetséggondozó programok, valamint a sportiskolai tevékenységgel kapcsolatos feladatok
támogatása. Folytatódik az országos sportági szakszövetségek akadémiai rendszere kialakításának
és fejlesztésének támogatása, illetve a tárca, jelentős mértékben hozzájárul a labdarúgás, mint a
legnagyobb tömegbázissal rendelkező sportág utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak
teljesítéséhez is. A versenysport mellett a szabadidősport, a diák- és hallgatói sport támogatása is
fontos, amely keretében meghatározó szerepet kap a szabadidősport-programok, illetve az
egészségjavítást célzó sporttevékenységek támogatása. Szintén célként kerül meghatározásra a
fogyatékos személyek, valamint a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek sportjának támogatása. A
2014. év stratégiai feladata a Magyar Olimpiai Bizottság által kiemelt sportágak sportfejlesztési
elképzeléseinek támogatása, a sportágfejlesztési stratégiájukban meghatározott feladatok
megvalósításának elősegítése.
A sportlétesítmény-fejlesztés területén megfogalmazott egyik szakmapolitikai cél az állami
tulajdonban lévő sportlétesítmények fejlesztése, amely magában foglalja az Olimpiai Központok
fejlesztését, illetve az egyéb stratégiailag fontos állami sportlétesítmények fejlesztését. A hat
Olimpiai Központ fenntartása és működtetése alapvető fontosságú, ugyanakkor több létesítmény
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állapota leromlott, továbbá nem felel meg a sportszakmai követelményeknek sem. Kiemelt feladat a
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion fejlesztése, amelynek célja a Sport XXI. Nemzeti
Sportstratégiáról szóló 65/2007. (VI. 27.) OGY határozatban foglalt stadionkorszerűsítési program
(a labdarúgó-stadionok megkezdett fejlesztésének befejezése, és 4-5, az UEFA előírásainak
megfelelő, világverseny megrendezésére is alkalmas multifunkcionális stadion létrehozása) első
projektjének megvalósítása, illetve a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF) 2017.
évi rendezési jogának elnyerésével Győr városa sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása.
További fontos feladat az önkormányzati fenntartású sportingatlanok, a szabadidő- és alternatív
sportpályák fejlesztése, amely a mindennapos testnevelés kiszolgálására és a szabadidősportra
alkalmas helyszínek fejlesztésére, illetőleg a rendszeres testmozgás (fizikai aktivitásra) ösztönzésre
irányul. Kiemelten fontos még a sportági módszertani és edzőközpontok, utánpótlás bázisok
kialakítása, amely célja, hogy a szakmai befektetők bevonásával korszerű országos módszertani és
edzőközpontok, valamint utánpótlás bázisok jöjjenek létre, amelyek egyúttal több sportág
igényeinek kielégítésére is alkalmasak.
A kábítószerekkel való visszaélés összetett társadalmi és népegészségügyi probléma. Az
egészségtudatos magatartás elősegítése, a kábítószer-használat megelőzése és terjedésének
mérséklése kiemelt szakpolitikai cél. Ennek megvalósítását szolgálja „A Nemzeti Drogellenes
Stratégiáról 2013-2020. – Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen” című új
stratégia is.
A Nemzeti Ifjúsági Stratégia a hosszú távú fejlesztési célok, értékek hordozója. Ez határozza meg
az ifjúságpolitika irányait. A Stratégia felvázolja a magyar ifjúság fejlődésének 15 éves időtávon
célzott optimális irányait. Hosszú távon iránymutatást nyújt mind az államnak, mind a szféra
szereplőinek az ifjúsági korosztályokkal kapcsolatos intézkedések tervezéséhez, szervezéséhez és
végrehajtásához. Ennek megfelelően az ifjúsági korosztályok sikeres társadalmi integrációjához
szükséges környezet fejlesztése a fő cél. Az ifjúsági korosztályok és közösségeik érvényesülésének
elősegítése, és az ifjúsági szakma, és az ifjúsági civil szervezetek munkájának elősegítése ezt
támogatja. A 2014. évre tervezett ifjúságpolitikai programok a Nemzeti Együttműködés
Programjának 4.8. „A jövő építése: az ifjúság és a sport támogatása” c. fejezetéből következnek. A
programok az Új Széchényi Tervvel, a Széll Kálmán Tervvel, a Magyar Munka Tervvel, a Magyary
Programmal, és más szakpolitikai programokkal megalapozott, célvezérelt kormányzati
döntéshozatalból fakadó, közvetlen eredményhez kötött munkát irányoznak elő, amelyek az Ifjúsági
Szakmai Egyeztető Fórum koordinált munkája alapján kerülnek megtervezésre.
Szociális ágazat
Az ágazat feladatai közé tartozik a család, - és népesedéspolitika, a gyermekvédelem, az idősügy és
hozzá kapcsolódva a nyugdíjbiztosítás, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások, illetve a
segélyek és támogatások jövőjének alakítása. Hangsúlyos feladata még a fogyatékkal élők
helyzetének javítása, a megváltozott munkaképességűekről való gondoskodás, valamint az
esélyegyenlőség előmozdítása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) jelenleg a nevelőszülői tevékenység végzésére kétféle jogviszonyban nyújt
lehetőséget: nevelőszülői jogviszonyban, illetve hivatásos nevelőszülői jogviszonyban. A kétféle
nevelőszülői jogviszony közötti különbségtétel során abból indult ki a jogalkotó, hogy előbbit
kizárólagosan, egyéb keresőtevékenység folytatása nélkül végzi a nevelőszülő, míg utóbbi ellátására
más keresőtevékenység folytatása mellett kerül sor.
A Gyvt. folyamatban lévő módosítása 2014. január 1-jétől megteremti az egységes nevelőszülői
foglalkoztatási jogviszonyt, amely a nevelőszülői tevékenységet munkaként, professzióként ismeri
el, továbbá valamennyi nevelőszülő számára azonos jogosultságokat és kötelezettségeket jelent,
megszüntetve a nevelőszülők közötti jelenlegi különbségtételt és az abból fakadó feszültségeket. A
foglalkoztatási jogviszony bevezetése elősegíti nevelőszülőnél elhelyezett gyermekek biztonságos
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és színvonalas ellátását, a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt 12 év alatti gyermekek
nevelőszülőnél történő elhelyezésének megvalósítását, növeli továbbá a nevelőszülői tevékenység
társadalmi megbecsülését, valamint a nevelőszülői tevékenység vonzóbbá tételével hozzájárul a
nevelőszülői férőhelyek fejlesztéséhez. A nevelőszülők számára kialakított díjazás figyelemmel van
a tartósan beteg, a fogyatékos, a három év alatti, illetve a súlyos pszichés tüneteket mutató, a
disszociális magatartású, a szenvedélybetegséggel küzdő gyermekek ellátásából, neveléséből fakadó
többlet terhekre is.
Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat
Az emberi erőforrás miniszter a társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár közreműködésével
ellátja a társadalmi felzárkózás és a romák társadalmi integrációjának kormányzati koordinációját és
az ezzel kapcsolatos szakmai, szakpolitikai és egyeztetési feladatokat. Az 1430/2011. (XII. 13.)
Korm. határozattal került elfogadásra a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, valamint az
ahhoz kapcsolódó intézkedési terv. Az intézkedési terv az Európa 2020-ban vállalt kormányzati
célok teljesülése, valamint a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 20án létrejött Keretmegállapodás végrehajtása érdekében kiemelt társadalmi feladatokat határoz meg
úgy, mint a gyerekszegénység elleni küzdelem, gyermekek esélyteremtése, a hátrányos helyzetű
személyek, mélyszegénységben élők (ezen belül romák) foglalkoztatási, oktatási, és lakhatási
helyzetének javítása, a területi, társadalmi hátrányokból és nemzetiségi hovatartozásból fakadó
egyenlőtlenségek csökkentése, a közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés minden területen
történő biztosítása.
Az ágazat legfontosabb célkitűzései:
-Gyermekek jól-létét, gyermekszegénység elleni küzdelmet szolgáló programok támogatása;
-Gyermekek és fiatalok iskolai előrehaladását segítő esélyteremtés megvalósítása;
-Hátrányos helyzetű emberek, köztük romák foglalkoztathatóságát, foglalkoztatását szolgáló
intézkedések megvalósítása;
-Szegregált lakókörnyezetben, telepeken élők komplex programok támogatása;
-Roma kultúra és szemléletformálás támogatása;
-Társadalmi felzárkózás-politika helyi megvalósítása a helyi esélyegyenlőségi programokon
keresztül;
-Társadalmi felzárkózás-politika ágazatközi szerepének erősítése;
-Társadalmi felzárkózási stratégia monitoring rendszerének kiépítése, az etnikai adatkezelés
megalapozása.
Fenti célok egymást kiegészítő módon hazai és uniós társfinanszírozású forrásokból valósulnak
meg.
A roma kultúra támogatása kulturális események megvalósításán keresztül történik. Ezen belül
kiemelt fontossággal bír a cigány nyelv ápolása és fejlesztése, a hagyományok megőrzése, átadása
fiatalabb korosztályoknak, roma nemzetiségek kulturális örökségeinek és múltjának megismerése
(zene, képzőművészet, tánc, filmművészet, iparművészet), különböző kultúrából származó emberek
kölcsönös elfogadásának elősegítése.
Szociális földprogram: hagyományosan fontos eszköze a vidéken élő romák felzárkózásának, a
hátrányos helyzetűek foglalkoztatását, foglalkoztathatóságuk fejlesztését célozza. Az állam
közfoglalkoztatásra irányuló törekvéseivel összhangban erősíti a háztartás, mint szociális és
gazdasági egység jövedelemszerző képességét, a szociálisan hátrányos helyzetű, inaktív vagy
tartósan alacsony jövedelmű emberek gazdasági aktivizálását, értékteremtő munka lehetőségének
biztosítását.
A Szociális földprogram unikum az európai szociálpolitikában, a hazai aktív szociálpolitikai
eszközök között a legnagyobb hagyománnyal (1992. év óta működik), és legszélesebb
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kiterjedtséggel és szervezettséggel rendelkezik. A program hasznossága, elfogadottsága és
támogatottsága kétségbevonhatatlan.
A programok megvalósítása a kezdetektől széles partnerségben, a helyi erők összefogásával
történik. Települési önkormányzatok, települési önkormányzatok jogi személyiséggel rendelkező
társulásai, önkormányzati részesedéssel működő, közfeladatot ellátó nonprofit gazdasági
társaságok, önkormányzat által létrehozott közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú minősítéssel
rendelkező társadalmi szervezetek, alapítványok, nemzetiségi önkormányzatok, egyházak, karitatív
szervezetek, szociális szövetkezetek a megvalósítók.
Roma középfokú oktatás és szakkollégium: A magyarországi cigányság felzárkózásának egyik
kulcsa a közös jövőt építő cigány értelmiség képzése. A hátrányos helyzetű, elsősorban roma
származású hallgatók számára a szakkollégiumi keretek között biztosíthatóak azok a
tehetséggondozást, felzárkózást és közösségi szerepvállalást elősegítő szolgáltatások, amelyek
tanulmányi eredményeik javítását és tanulmányaik sikeres befejezését segítik elő. A már működő
egyházi és állami felsőoktatási intézmények által alapított roma szakkollégiumok eddigi
tapasztalatai alapján a közösségépítés, identitás erősítését szolgáló programelemek (történelem és
kultúra megismerése, nyelv elsajátítása,) és az elvárásokhoz kötött hallgatói juttatások biztosítása
hozzájárul a hallgatók felsőoktatási sikereihez, a diploma megszerzéséhez. Emellett a
szakkollégiumok a hallgatók felelősségtudatát és a társadalmi szerepvállalás iránti igényét erősítik,
a közösségért végzett tevékenységek fontosságát hangsúlyozzák. Alapvető célkitűzés, hogy a roma
szakkollégium hozzájáruljon a közéleti feladatvállalás iránt elkötelezett, aktív társadalmi
párbeszédet folytató cigány értelmiségiek formálódásához, akik a szakmai kiválóságot ötvözik a
társadalmi és szociális kérdések iránti érzékenységgel. Ezt a folyamatot alapozza meg a Gandhi
Gimnáziumban végzett középfokú oktató-nevelő munka.
Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram, amelynek alprogramjai támogatására az Útravaló
Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet alapján van lehetőség. A korábbi 3
alprogram mellett (Út a középiskolába, Út az érettségihez, Út a szakmához) 2012. évben indult az
„Út a felsőoktatásba” ösztöndíj- és tandíj-támogatási program, amely 2014. évben is folytatódik.
Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR): A 2013. évben az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló
támogatásokról szóló 54/2013. (VII. 26.) EMMI rendelet, és a 24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás
szabályozták a képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program,
kiegészítő illetmény fedezetét jelentő támogatás igénylésének eljárásrendjét a 2012/2013.
tanév/nevelési évben 2013. januártól augusztusig. A rendelet és az utasítás alapján igényelhető
támogatásból a már korábbi tanévekben megkezdett oktatási, nevelési integrációs,
esélyegyenlőséget szolgáló programjaikat folytathatják az intézmények. Továbbá anyagi
támogatásban részesülnek azon pedagógusok is, akik részt vesznek a képesség kibontakoztató,
integrációs felkészítés, óvodai fejlesztő program megvalósításában.
2014. évben az állami fenntartású oktatási intézményekben folyó fejlesztő munka támogatása a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül folytatódik. Az óvodai szinten történő
fejlesztő munka a Belügyminisztériummal együttműködve valósul meg.
II.

A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014. évben
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
EMMI 1. - 20. cím összesen

Kiadás

Bevétel

1 673 292,3
500 400,0
2 173 692,3

898 591,2
5 610,2
904 201,4
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Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)
774 701,1
313 989,0
494 789,8
0,0
1 269 490,9
313 989,0

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
a.) Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása
Egészségügyi ágazat
A 2012. évi intézményi átvételeket követően megállapításra került, hogy a gazdasági társaság mint
működtetési forma a nagyobb egészségügyi intézmények esetében nem váltotta be a hozzá fűzött
reményeket. A betegellátás általános minősége, a hatékonyság, illetve a költségtakarékosság nem
javult lényegesen. Egyes ilyen intézmények működését nagymértékben nehezítette a korábbi
önkormányzati fenntartás időszakában felvett hitelek törlesztése, illetve ezen intézmények dolgozói
többször kimaradtak a közalkalmazott kollégáikat érintő eseti többletjuttatásokból.
Az egészségügyi ellátás folyamatos és biztonságos ellátásának biztosítása, a feladatellátás átlátható
és hatékony működésének megalapozása érdekében a 28 gazdasági társasági formában átvett
intézmény által ellátott feladat, új központi költségvetési szervekhez került, és a volt társaságok
megszűntek. A feladatot 2013. április 1-től átvevő központi költségvetési szerveket a fekvőbetegszakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó,
100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel
kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény 1. sz. melléklete
tartalmazta. Az átalakulás mintegy 18 ezer dolgozót érintett, akik közalkalmazotti státusba kerültek.
A 2013. július 16-ával törzskönyvileg bejegyzésre került további 3, korábban gazdasági társasági
formában működő szolgáltató feladatait az újonnan létrehozott költségvetési szervezetek látják el,
amelyek átvették a gazdasági társaságoktól a szükséges eszközöket, a kórházak működéséhez
kapcsolódó szállítói szerződéseket, és szállítói kötelezettségeket.
Kulturális ágazat
2013 júniusára lezárult a kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakulásának folyamata az
EMMI, a BM és a KIM, továbbá a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ közötti forrás- és személyi állomány átadására vonatkozó megállapodások megkötésével.
A feladat- és hatáskör módosulásának következtében a Forster Központ elsődleges feladata a
Műemlékek Nemzeti Gondnoksága beolvadásával átvett állami műemléki ingatlanok
vagyonkezelése, továbbá a miniszter világörökségi feladatainak ellátásában való részvétel, és a
védett kulturális javak hatósági feladatainak ellátása.
Az Országos Magyar Vadászati Múzeum megnyitására 2014. február végén kerül sor. A múzeum a
létrehozásáról és a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciójának szükségességéről szóló
1242/2011. (VII. 15.) Korm. határozattal összhangban, európai uniós fejlesztés révén (ÉMOP2.1.1/A-12) jön létre. Az új intézmény működtetését a szakmailag illetékes országos múzeum, a
Magyar Természettudományi Múzeum (továbbiakban: MTM) látja el, a hatvani intézmény tehát az
MTM tagintézményeként jön létre. E jelentős szerkezeti változást és feladatbővülést, mint
alapfeladatot az MTM új, 2013 júliusában kiadott Alapító Okirata is tartalmazza.
Oktatási ágazat
Könevelési terület:
A 2014. évi költségvetési előirányzatok tervezése során figyelembevételre kerültek a más fejezetek,
intézmények részére átadott, valamint azoktól átvett feladatokkal összefüggésben átcsoportosítandó
összegek. Az Nkt. 84. § (7) bekezdésében foglaltak figyelembevételével az oktatásért felelős
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miniszter 2013 májusának utolsó munkanapjáig döntött a köznevelési intézmények fenntartói
jogának átadásáról, átalakításáról, átszervezéséről, amely következtében 41 db köznevelési
intézmény átkerült a Vidékfejlesztési Minisztérium, 1 db a Honvédelmi Minisztérium fejezetébe,
valamint egyházi fenntartásba került 21 db intézmény.
A köznevelési szakterület esetén fejezen belül az EMMI Igazgatása, az Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet (továbbiakban: OFI), az Oktatási Hivatal (OH), valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (továbbiakban: KLIK) részére történik feladat- és ezzel párhuzamosan előirányzat-átadás.
Felsőoktatási terület:
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11. § (1), (5) és (6) bekezdése alapján – az
államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével – a Fog- és Szájbetegségek Országos
Intézete jogutód nélkül megszüntetetésre került. A közfeladatot a továbbiakban a Semmelweis
Egyetem látja el.
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 21. §-ának (2) bekezdése szerint a
Miskolci Egyetem Comenius Főiskolai Kar a Miskolci Egyetemből történő kiválással, az
Eszterházy Károly Főiskola szervezetébe történő beolvadással alakult át.
Az Nkt. 7. § (5) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 5. § (14)
bekezdése alapján a Vidékfejlesztési Minisztérium, fenntartói jog váltással átvette a Budapesti
Corvinus Egyetem fenntartásában működő Soós István Borászati és Üzleti Szakközépiskolát és
Szakiskolát.
A Gál Ferenc Főiskola és a fenntartójaként működő Szeged-Csanádi Egyházmegye az Nkt. 2. § (3)
bekezdése alapján egyházi jogi személyként átvette a Szent István Egyetem Gyakorló Általános
Iskola és Gyakorlóóvoda, Bölcsőde köznevelési intézményt.
Szociális ágazat
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet,
továbbá a Szociális és Gyermekvédelmi Fõigazgatóság létrehozásáról és egyes szociális,
gyermekvédelmi intézmények átvételéről szóló 1496/2012. (XI. 13.) Korm. határozat rendelkezései
szerint 2012. december 10-én létrehozásra került a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
(továbbiakban: SZGYF).
Az SZGYF az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény, valamint a
végrehajtására kiadott 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-től vette át a
települési önkormányzatok vagy társulásaik által fenntartott pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthonait, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek,
fogyatékos személyek rehabilitációs intézményeit, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek,
fogyatékos személyek lakóotthonait, fogyatékos személyek gondozóházait, pszichiátriai betegek és
szenvedélybetegek átmeneti otthonait és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeit
ideértve a többcélú gyermekvédelmi intézményt is. Az SZGYF központi szervének feladata az
Emberi Erőforrások Minisztériuma közvetlen irányítása alatt álló országos illetékességű szociális és
gyermekvédelmi intézmények fenntartása. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a
megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján – a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezettől 2013. január 1-től átvett és ezt követően a
kulturális és köznevelési feladatokaiktól történő profiltisztítás mellett – a Megyei
Intézményfenntartó központok jogutódja 2013. április 1-től az SZGYF lett.
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2013. január 1-től a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.)
Korm. rendelet 5. § értelmében az SZGYF látja el az országos szociális módszertani feladatokat. A
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 161/K. § alapján
a 2012. december 31-ét megelőzően hatályos 96. § (7)-(8a) bekezdése alapján kijelölt módszertani
intézmények kijelölése 2012. december 31-én megszűnt. 2013. január 1-től a Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet 5.§ értelmében az
SZGYF látja el az országos gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat.
A 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet az SZGYF központi szervének feladatául szabja meg a
korábban a fejezet felügyelete alá tartozott állami szociális intézetek, valamint a gyermek- és
ifjúságvédelmi intézetek fenntartói felügyeletének ellátását.
2014. január 1-től ellátandó új feladat az állami gyermekvédelmi intézményekben a nevelőszülőkkel
történő foglalkozatási jogviszony létrehozása, és a jogviszony alapján részükre a nevelőszülői
díjazás biztosítása, valamint a növekvő nevelőszülői létszámhoz szükséges nevelőszülői tanácsadók
és gondozók alkalmazása.

b.) Az intézményrendszer összetétele címenként, a címen belüli intézmények tételes felsorolásával,
az engedélyezett létszám feltüntetésével
1. cím Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása
Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

942 fő

2.3. alcím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
23 393 fő
ÉletFa Rehabilitációs Intézet
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja
Reménysugár Habilitációs Intézet
Vakok Állami Intézete
Emberi Erőforrások Minisztériuma Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és
Speciális Szakiskola
Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete
Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete
Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi
Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
Emberi Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola
Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona
EMMI Rákospalotai Javítóintézet és Speciális Gyermekotthon
Károlyi István Gyermekközpont
Andornaktályai Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs Intézete
Anya-, Csecsemő és Gyermekotthon Győr
Arany János Gyermekotthon
Aranysziget Otthon
Bácsborsódi "Őszi Napfény" Integrált Szociális Intézmény
Bács-Kiskun Megyei Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Baglyaskő" Idősek Otthona
Baranya Megyei Boróka Otthon
Baranya Megyei Fogyatékos Személyek Otthona
Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ
Baranya Megyei Kastélypark Időskorúak Otthona
Baranya Megyei Mozsgó-Turbékpusztai Integrált Szociális Intézmény
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Békés Megyei Hajnal István Szociális Szolgáltató Centrum
Békés Megyei Kőrös-Menti Szociális Centrum
Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi, Rehabilitációs és Módszertani Központ
Bélatpátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete
Borostyán Otthon
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Központ
Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Aga Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája
Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai
Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Esze Tamás Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági
Szervezete
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája
Budapest Főváros Önkormányzatának Hűvösvölgyi Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának József Attila Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája
Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános
Iskolája
Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata
Budapest Főváros Önkormányzatának Szilágyi Erzsébet Gyermekotthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Sztehlo Gábor Gyermekotthona és Fogyatékosokat
Befogadó Otthonai
Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona
Budapest Főváros Önkormányzatának Zirzen Janka Gyermekotthona
Csányi Idősek Otthona
Csongrád Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok
Igazgatósága
Csongrád Megyei Vakok Otthona
Debrecen Megyei Jogú Város Reménysugár Otthona
Debrecen Megyei Jogú Város Terápiás Háza
Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Dr. Piróth Endre Szociális Központ
Egri Gyermekotthon és Fogyatékosok Otthona
Egri Idősek Otthona
Ernuszt Kelemen Gyermekvédelmi Intézmény
Ezüstfenyő Idősek Otthona
Fehér Akác" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Idősek Otthona
Fehér Hattyú Idősek Otthona
Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ
Fejér Megyei Integrált Szociális Intézmény
Felső-Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített
Szociális Intézmény
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Fenyves Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
Flandorffer Ignác Szociális Intézmény Sopron
Fogyatékos Gyermekek Otthona
Fővárosi Önkormányzat Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona
Fővárosi Önkormányzat Foglalkoztató Intézete
Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai Betegek Otthona
Füzesabonyi Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona
Gólyafészek Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
Gondoskodás" Rábaközi Szociális Központ
Gyermekotthon, Általános Iskola és Speciális Szakiskola
Gyermekotthon, Óvoda, Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola
Győr-Moson-Sopron Megyei Gyermekvédelmi Központ
Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Hajdú-Bihar Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon
Harmónia" Integrált Szociális Intézmény
Hatvani Idősek Otthona
Heves Megyei Gyermekvédelmi Központ
Idősek Otthona
Idősek Otthona
Időskorúak Otthona, Nagylózs
Integrált Szociális Otthon
Ipolypart Ápoló Gondozó Otthon és Rehabilitációs Intézet
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei "Angolkert" Idősek Otthona, Pszichiátriai Betegek Otthona
és Rehabilitációs Intézménye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyermekvédő Intézet és Gyermekotthon
Kastély Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Otthona
és Rehabilitációs Intézménye
Komádi Gyermekotthon
Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény
Komárom-Esztergom Megyei Mentálhygienes és Rehabilitációs Intézmény
Kőris Otthon
Kőrösladány Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény
Liget Otthon" Fogyatékos Személyek Ápoló Gondozó Otthona és Nappali Intézménye
Margita Idősek Otthona
Maros Menti Szociális Intézmény
Megyei Gyermekvédelmi Központ
Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Férfiak Mentálhigiénés
Otthona
Napsugár Otthon
Őszirózsa Idősek Otthona
Parádi Idősek Otthona
Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Intézményei
Pszichiátriai Betegek Otthona
Pszichiátriai Betegek Otthona
Reménysugár Otthon
Somogy Megyei Dr. Takács Imre Szociális Otthon
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Somogy Megyei Gondviselés Szociális Otthon
Somogy Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
Somogy Megyei Szeretet Szociális Otthon
Speciális Otthon
Speciális Otthon
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kék Madár" Ápoló-Gondozó Otthon Gacsály
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Kikelet" Ápoló-Gondozó Otthon Tarpa
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei "Viktória" Módszertani Ápoló-Gondozó Otthon Hodász
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Fülpösdaróc
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Győrtelek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Kisléta
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mándok
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Mérk
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Nyírbéltek
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Ápoló-Gondozó Otthon Tiborszállás
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Baktalórántháza
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Mátészalka
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Nyírbátor
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ Tiszadob
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Gyermekvédelmi Központ Nyíregyháza
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat dr. Waltner Károly Otthon
Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Szociális Gondozási Központ
Szőke Tisza" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona
Tolna Megyei Gyermekvédelmi Igazgatóság
Tolna Megyei Integrált Szociális Intézmény
Tóparti Otthon" Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona és Rehabilitációs
Intézménye
Topház Speciális Otthon
Törődés Pszichiátriai Betegek Otthona
Válaszút Szenvedélybetegek Otthona és Rehabilitációs Intézménye
Vámosgyörki Idősek Otthona
Vas Megyei Idősek Otthona és Gondozóháza
Vas Megyei Idősek Otthona Hegyfalu
Vas Megyei Idősek Otthona Táplánszentkereszt
Vas Megyei Időskorúak Szociális Intézete Acsád
Vas Megye Pszichiátriai Betegek Otthona Sajtoskál
Vas Megyei Szakosított Otthon Ivánc
Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely
Vas Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, Gyermekotthon és Általános Iskola
Veszprém Megyei Fogyatékos Személyek, Pszichiátriai és Szenvedélybetegek Integrált
Intézménye
Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ
Veszprém Megyei Idősek Otthonainak Egyesített Szociális és Módszertani Intézménye
Veszprém Megyei Jogú Város "Éltes Mátyás" Fogyatékosok Nappali Intézménye és
Gondozóháza
Viktor Speciális Otthon
Zala Megyei Fogyatékosok Rehabilitációs Intézete és Otthona
Zala Megyei Gyermekvédelmi Központ
Zala Megyei Idősek Otthona
Zala Megyei Integrált Szociális Intézmény
Zala Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona és Rehabilitációs Intézete
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Zala Megyei Szocioterápiás Intézmény
Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény 4-es Honvéd Utcai Időskorúak
Gondozóháza
Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosokat Ellátó Intézménye
DMJV FEI Debrecen, Ifjúság u. 2.sz. alatti telephelye
Debrecen Megyei Jogú Város Csökkentlátók Otthona
Fogyatékosok Átmeneti Gondozóháza
Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Alapszolgáltatási és Szakellátási Központja,
Malom utcai telephely
Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatósága Szegedi Tudományegyetem
Háziorvosi Oktató Központ Platán otthon
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani
Központ Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona és Fogyatékos Személyek Gondozóháza
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani
Központ Junior Gyermekotthon
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani
Központ Aranyhíd Gyermekotthon
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani
Központ Fruska Gyermekotthon
Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény – Módszertani
Központ Nevelőszülői hálózat
Fogyatékkal Élők Integrált Intézménye
Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Nevelőszülői hálózat
Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Gyermekotthon
Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Utógondozó otthon
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Szent József
Központ
Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézmények Szent György
Központ
Felnőtt Fogyatékosok és Pszichiátriai Gondozottak Otthona
Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Központ
2.4. alcím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

374 fő

2.5. alcím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet

132 fő

4. cím Egyéb kulturális intézmények
Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ
Hagyományok Háza
Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
Nemzeti Művelődési Intézet
Bács-Kiskun Megyei Csillagvizsgáló Intézet
Bujtosi Szabadidő Csarnok és Megyei Sportintézet
Fejér Megyei Művelődési Központ

555 fő

5. cím Egyetemek, főiskolák
Budapesti Corvinus Egyetem
Budapesti Gazdasági Főiskola
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Debreceni Egyetem
Dunaújvárosi Főiskola
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50 638 fő

Eötvös József Főiskola
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Eszterházy Károly Főiskola
Kaposvári Egyetem
Károly Róbert Főiskola
Kecskeméti Főiskola
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem
Magyar Képzőművészeti Egyetem
Magyar Táncművészeti Főiskola
Miskolci Egyetem
Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Nyíregyházi Főiskola
Nyugat-magyarországi Egyetem
Óbudai Egyetem
Pannon Egyetem
Pécsi Tudományegyetem
Semmelweis Egyetem
Országos Igazságügyi Orvostani Intézet
Széchenyi István Egyetem
Szegedi Tudományegyetem
Szent István Egyetem
Színház- és Filmművészeti Egyetem
Szolnoki Főiskola
6. 1. alcím Oktatási Hivatal
Oktatási Hivatal

174 fő

6.2. alcím Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

121 fő

7. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
8. cím Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó
intézmények
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet
Türr István Képző és Kutató Intézet

50 fő

144 fő

390 fő

10.1. alcím Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet 693 fő
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
10.2. alcím Gyógyító-megelőző ellátás intézetei
85 061 fő
Állami Szívkórház Balatonfüred
Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Árpád-házi Szent Erzsébet Szakkórház és Rendelőintézet
Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar
Oktató Kórháza
Bajai Szent Rókus Kórház
Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
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Batthyány Kázmér Szakkórház
Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház
Bonyhádi Kórház és Rendelőintézet
Borsod-Ababúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Csolnoky Ferenc Kórház
Csongrád Megyei Dr. Bugyi István Kórház
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
Csongrád Megyei Mellkasi Betegségek Szakkórháza
Csornai Margit Kórház
Deák Jenő Kórház
Dombóvári Szent Lukács Kórház
Dorogi Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelő
Dr. Kenessey Albert Kórház - Rendelőintézet
Dr. Réthy Pál Kórház - Rendelőintézet
Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet
Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház
Felső-Szabolcsi Kórház
Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet
Gróf Esterházy Kórház és Rendelőintézeti Szakrendelő
Gróf Tisza István Kórház
Heim Pál Gyermekkórház
Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház
Jahn Ferenc Dél-Pesti Kórház és Rendelőintézet
Jászberényi Szent Erzsébet Kórház
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
Jávorszky Ödön Kórház
Kanizsai Dorottya Kórház
Karolina Kórház - Rendelőintézet
Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet
Kátai Gábor Kórház
Kemenesaljai Egyesített Kórház Celldömölk
Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Keszthelyi Kórház
Kiskunhalasi Semmelweis Kórház
Koch Róbert Kórház és Rendelőintézet
Komlói Egészségcentrum
Kunhegyesi Szakorvosi és Ápolási Intézet
Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
Magyar Imre Kórház
Margit Kórház Pásztó
Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet
Markusovszky Egyetemi Oktatókórház
Mátrai Gyógyintézet
MÁV Kórház Rendelőintézet, Szolnok
Mezőtúri Kórház és Rendelőintézet
Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
Misszió Egészségügyi Központ
Mohácsi Kórháza
Nagykőrösi Rehabilitációs Szakkórház és Rendelőintézet
Nyírő Gyula Kórház
Orosházi Kórháza
Oroszlányi Szakorvosi és Ápolási Intézet
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Országos Idegtudományi Intézet
Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet
Országos Onkológiai Intézet
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet
Országos Reumatológiai és Fizióterápiás Intézet
Országos Sportegészségügyi Intézet
Parádfürdői Állami Kórház
Pest Megyei Flór Ferenc Kórház
Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr
Sárvári Kórház
Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház
Selye János Kórház
Siófoki Kórház-Rendelőintézet
Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház
Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
Szakorvosi Rendelőintézet Gyömrő
Szakorvosi Rendelőintézet Monor
Szakorvosi Rendelőintézet Nagykáta
Szakorvosi Rendelőintézet Szigetszentmiklós
Szent Borbála Kórháza
Szent Imre Kórház
Szent János Kórház és Észak-Budai Egyesített Kórházak
Szent Kozma és Damján Rehabilitációs Szakkórház
Szent Lázár Megyei Kórház
Szent Margit Kórház
Szent Pantaleon Kórház - Rendelőintézet Dunaújváros
Szent Rókus Kórház és Intézményei
Szigetvári Kórház
Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet
Tolna Megyei Balassa János Kórház
Tüdőgyógyintézet Törökbálint
Uzsoki Utcai Kórház
Vaszary Kolos Kórház, Esztergom
Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézet, Farkasgyepű
Zala Megyei Kórház
Zirci Erzsébet Kórház-Rendelőintézet
Almási Balogh Pál Kórház
Bugát Pál Kórház
Nagyatádi Kórház
11. cím Közgyűjtemények
Iparművészeti Múzeum
Ludwig Múzeum-Kortárs Művészeti Múzeum
Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Magyar Nemzeti Levéltár
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár
Magyar Nemzeti Múzeum
Magyar Természettudományi Múzeum
Néprajzi Múzeum
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2 925 fő

Országos Idegennyelvű Könyvtár
Országos Széchényi Könyvtár
Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet
Petőfi Irodalmi Múzeum
Szabadtéri Néprajzi Múzeum
Szépművészeti Múzeum
12. cím Művészeti intézmények
Magyar Állami Operaház
Pesti Magyar Színház

1 118 fő

13.1. alcím Nemzeti Sport Intézet
Nemzeti Sport Intézet

32 fő

13.2. alcím Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti Sportközpontok

614 fő

14. cím Országos Mentőszolgálat
Országos Mentőszolgálat

7 852 fő

16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi
intézetek
984 fő
Országos Alapellátási Intézet
Országos Egészségfejlesztési Intézet
Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet
Országos Epidemiológiai Központ
Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet
Országos Gyermekegészségügyi Intézet
Országos Kémiai Biztonsági Intézet
Országos Környezetegészségügyi Intézet
Országos Tisztifőorvosi Hivatal
17. cím Országos Vérellátó Szolgálat
Országos Vérellátó Szolgálat

1 374 fő

18. cím Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

136 213 fő
210 fő
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c.) Az intézményrendszer által ellátandó általános és a 2014. évi új feladatok bemutatása, az
intézményi előirányzatok alakulásának levezetése
1. cím EMMI Igazgatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)

Kiadás

Bevétel

Támogatás

9 913,9

8,0

9 905,9

929,0

-22,5

0,0

-22,5

0,0

- 4. Egyéb kulturális
intézmények cím Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ
- 20/8/10/2 Kulturális
szakdiplomáciai feladatok
- 20/9/6/2 EU-tagságból eredő
kulturális együttműködések
- 20/12/7/5 Nemzeti
emlékhelyekkel kapcsolatos
feladatok ellátása
- 20/5/18/2 Határon túli
kulturális feladatok támogatása
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)

69,7

- 20/59/6 Felzárkózás-politika
koordinációja

30,0

30,0

- 20/12/7/2 Közművelődési
szakmai feladatok

15,0

15,0

10,0

10,0

3,2

3,2

11,5
-84,8

11,5
-84,8

- 20/23/4 Versenysport
támogatása
- 20/20/3 Család,
esélyteremtési és önkéntes házak
támogatása
- 20/5/19 Szociális ágazati
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása
Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
Többlet (jogcímenként)
- Ifjúsági célok
- Két új államtitkárság
(Felsőoktatásért Felelős és
Sportért és Ifjúságért Felelős
Államtitkárság) működése

Engedélyezett
létszám (fő)

-0,7

-0,7

-6,8

-6,8

-4,0

-4,0

-3,0

-3,0

-8,0

-8,0

-84,8
497,3
5,8

135,0
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0,0

0,0

0,0

69,7

0,0

0,0

-84,8
497,3
5,8

13,0

135,0

13,0

- Nemzetközi egészségügyi
szervezetek tagdíjai és egyéb
támogatások
- Altató-, lélegeztető gép
bérleti díja (árfolyamváltozás)
- Egyházi szakértői díjak,
hatósági feladatok
2014. évi javasolt előirányzat

165,5

165,5

141,0

141,0

50,0
10 373,6

50,0
10 365,6

8,0

942,0

Általános feladatok
Az EMMI Igazgatása az emberi erőforrások minisztere szakpolitikai feladat- és hatáskörével az
egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott feladatainak ellátásával kapcsolatos szakmai
és adminisztratív feladatok végrehajtó szervezete.
Egészségügyi ágazat
Általános feladatok
Az EMMI Igazgatása költségvetése terhére kerül finanszírozásra az Egészségügyi Világszervezet
(WHO) 2014. évi tagdíja, az Egészségügyi Világszervezet 2012. évi tagdíjának 2013. évben nem
teljesülő része, a FAO/UNEP Rotterdami PIC Egyezmény titkársága működési költségeihez való
részhozzájárulás [a Vidékfejlesztési Minisztériummal (VM-mel közös 50-50%-os arányú
finanszírozás), az ENSZ EGB Víz és Egészség tagdíja, az OECD Control of Chemicals 2014. évi
tagdíjának 50%-a (VM-mel közös finanszírozás)], a WHO Dohányzás- Ellenőrzési
Keretegyezményhez való hozzájárulás.
A tárca egészségügyi ágazata széles körben lát el szakmai, koordinációs feladatokat, mind európai
uniós tagságunkból eredően, mind pedig a többoldalú és a kétoldalú kormányközi együttműködések
tekintetében.
Az EMMI Igazgatásán megtervezett előirányzat szolgálja
 az EU tagállamaként való működéshez, ezen belül az Európai Unió döntéshozatali
folyamataiban történő részvételhez, a tanácsi és bizottsági munkacsoport üléseken, szakértői
bizottsági üléseken, az Európai Unió szerveivel történő tárgyalásokon, illetve
konferenciákon, értekezleteken való részvételhez szükséges külföldi kiküldetések
finanszírozását;
 az EU tagságból eredő ügyek intézéséhez szükséges személyi feltétel biztosítását
(szaktanácsadás végzése);
 az európai uniós tagsághoz, illetve a többoldalú és kétoldalú kormányközi
együttműködésekhez kapcsolódó hazai rendezvények szervezését, támogatását
(magyarországi rendezvények, konferenciák, munkacsoport ülések rendezése);
 a kétoldalú együttműködések keretében külföldi delegációk, szakértők fogadásának
finanszírozását.
Az EMMI Igazgatása költségvetésében kerülnek biztosításra az „Év Kórháza 2013.” pályázat
díjátadásával kapcsolatos kiadások, a határon túli magyarok egészségügyi ellátását koordináló
Értékelő Bizottság működtetésének fedezete, valamint a Semmelweis Terv végrehajtásából eredő
fejlesztéspolitikai, szabályozási feladatok ellátásának, a fejlesztési koncepciók kidolgozásának, és
egyéb egészségpolitikai célú szakmai feladatok megvalósításának költségei.
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Az EMMI Igazgatásának költségvetése tartalmazza a jogelőd Egészségügyi Minisztérium és a
DrägerMedicalAG&Co. KGaA között született szerződés szerinti altató-, lélegeztetőgép, monitor
bérlésével összefüggő kiadások fedezetét.
Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat
Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra
 az egyházi támogatási rendszer átalakításához kapcsolódó szakértői díjak, megbízások
fedezete,
 a Civil Információs Portál működtetésének kiadásai,
 a Nemzeti Együttműködési Alap hardver beszerzésének forrásigénye,
 a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács működtetésének fedezete,
 a Társadalmi Párbeszéd Stratégia költségei,
 a nemzetiségi jogi szempontból releváns törvények nemzetiségi nyelvekre történő
lefordításának költségei.
A tervezett források az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben, a civil szervezetek információs
rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendeletben, és a Nemzeti Együttműködési Alappal
kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendeletben, a Nemzeti Gazdasági és
Társadalmi Tanácsról szóló 2011. évi XCIII. törvényben, valamint a kormányzati stratégiai
irányításról szóló 38/2012. (III. 12.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével kerültek
meghatározásra.
Kulturális ágazat
Általános feladatok
Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerül biztosításra
 a határon túli kulturális feladatokhoz kapcsolódó utazások, hazai és nemzetközi
rendezvényeken való részvétel forrása,
 a kétoldalú kulturális munkatervi feladatok igazgatási jellegű kiadásai,
 a kulturális szakdiplomáciai feladatok fedezete,
 a nemzetközi kulturális tagdíjak kifizetése,
 az EU tagságból eredő kulturális együttműködések forrásigénye,
 az örökségvédelmi feladatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezése, kiadványok
megjelentetése, nemzetközi egyezményekből eredő szakmai feladatok végrehajtása, hazai és
nemzetközi rendezvényeken, eseményeken történő részvétel és kapcsolódó utazások
kiadásai,
 a világörökségi törvény végrehajtásából eredő egyes feladatok forrása (utazás, konferencia,
szakértői vélemény, hatásvizsgálat, konferenciák szervezése és azokon való részvétel,
képzés, kiadvány stb.),
 a nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos egyes feladatok forrása (utazás, konferencia,
szakértői vélemény, hatásvizsgálat, konferenciák szervezése és azokon való részvétel,
képzés, kiadvány stb.),
 Mozgókép Mestere címhez kapcsolódó 2014. évi díjazás forrása,
 a Filmszakmai Bizottság tagjainak (5 tagú bizottság) bér és járulék kifizetése, továbbá egyéb
művészeti szakemberek tiszteletdíjainak és járulékainak kifizetése.
2014. évi új feladatok


közművelődési szakmai feladatok (pl.: ET Kulturális útvonalakkal összefüggő feladatok,
ágazatközi mintaprogramok) megvalósítása.
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Oktatási ágazat
Köznevelési terület:
Általános feladatok
A 2014. évben megvalósításra kerülő feladatok finanszírozása: megbízási díjak; folyamatban lévő
és egyéb várható perköltségek fedezete; felszámolási díjak; nemzetközi tanulói teljesítmény
mérések nemzeti hozzájárulása és tagdíja; egyéb nemzetközi tagdíjak; European Agency
nemzetközi fogyatékosügyi szervezet magyar tagdíja; autizmus specifikus fejlesztés; a nemzetközi
feladatok támogatása, utaztatás; EUNEC tagdíj; Magyar Köztársaság Jó tanulója - jó sportolója
pályázat; nemzetközi diákolimpiákon résztvevő diákok, és felkészítő tanárok tiszteletdíjazása,
jutalmazása; Ifjúsági Bolyai pályázat díjátadó ünnepségének költségei; közoktatási testületek
működtetése; szakmai versenyek és egyéb feladatok díjai; szakértői tevékenység; szakmai
rendezvények; szolgáltatás megrendelések.
2014. évi új feladatok
Nemzetiségi területen a hiányzó
kerettantervek) kidolgoztatása.

köznevelési

dokumentumok

(fejlesztési

feladatok

és

Felsőoktatási terület:
Általános feladatok
Az EMMI Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a felsőoktatási terület a nemzetközi
utazások kiadásait, a szakértői díjak kifizetését, a felsőoktatási minőségbiztosítási díj költségeit és
speciális szakmai feladatok kiadásait (Felsőoktatási Érdekegyeztető Tanács üléseinek, konferenciák,
szakmai rendezvények, reprezentáció, egyéb szakmai feladatok költségeit).
Sport és ifjúságügyi ágazat
Általános feladatok









a sportszakember-képzéssel összefüggő jegyzetek, tanulmányi segédletek, továbbá a
szakképesítések központi programjai (tantervek) kidolgozásának, a szakmai vizsgák országosan
egységes szóbeli tételeinek és írásbeli feladatainak, ezek értékelő lapjai kidolgozásának,
valamint a továbbképzések megszervezéséhez az országos vizsgaelnöki és az országos szakértői
névjegyzékben szereplő szakemberek tevékenysége anyagi elismerésének fedezete;
a sportteljesítmények elismerése, megbecsülése szakmai feladatra (érmek, serlegek, oklevelek,
kitüntetések finanszírozására) szolgáló forrás;
az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok felújításával és
korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasználásával kapcsolatos
ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásához, továbbá a kiemelt sportlétesítmény-fejlesztési
programokhoz és projektekhez kapcsolódó koordinációs feladatok ellátását szolgáló megbízási
és vállalkozási szerződések forrása;
a nemzetközi ifjúsági tagdíjak és hozzájárulások teljesítése:
az UNICEF részére történő éves rendes hozzájárulás fizetése a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Egyesült Nemzetek Gyermekalapja között 2007. december 7-én aláírt fejlesztési
együttműködésről szóló Keretmegállapodás alapján történik (a megállapodás a 22/2009. (II. 6.)
Korm. rendeletben került kihirdetésre);
Az Európai Ifjúsági Kártya (EYF) és az Európai Ifjúsági Kártya Részegyezmény (EYCA)
költségvetéséhez való hozzájárulás Magyarország Európa Tanács tagságából eredő feladat;
az Európai Bizottság által finanszírozott Fiatalok Lendületben Program (létrehozta az Európai
Parlament és a Tanács 2006. november 15-i 1719/2006/EK határozata) Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Intézeten belül működő nemzeti irodájának az iroda 2013. évi működéséről az
785



EMMI - mint a program vonatkozásában nemzeti hatóság - által a jelentéshez készített, a
Bizottság felé kiadandó megbízhatósági nyilatkozatot megalapozó könyvvizsgálói jelentés
tárgyában kötendő vállalkozási szerződés költségei;
részben az EMMI Igazgatása nyújt fedezetet a Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) és a MIK
Állandó Bizottság működtetésére. A Magyar Ifjúsági Konferencia a határon túli magyarság
ifjúsági szervezeti által delegált küldöttekből álló, a szervezetek munkájának összehangolására
hivatott testület, működtetését a Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY
határozat alapján a Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről
szóló 1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat is előírja. Az Igazgatásra tervezett keret célja a
MIK Állandó Bizottsága ülései (legalább négy alkalom egy évben) kapcsán jelentkező utazási,
szállás, és egyéb költségek forrásának biztosítása.

2014. évi új feladatok



A sportcélú fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásával kapcsolatos szakértői feladatok
ellátására szolgáló forrás.
Magyarország V4 elnökségéből adódóan a program ifjúságszakmai rendezvényének
megvalósítása.

Szociális ágazat
Általános feladatok
Az EMMI Igazgatása költségvetésén keresztül biztosítja a szociális ágazat
 az Országos Fogyatékosügyi Tanács működési kiadásaival kapcsolatban felmerült költségek
finanszírozásához szükséges pénzeszközt továbbá,
 a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és más fogyatékosságügyi pályázatok lebonyolítói díját,
 család- és népesedéspolitikai feladatokkal, idősügyi és fogyatékosügyi programokkal,
megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos megbízási és vállalkozói
szerződések költségeit,
 díjak elkészítésének, átadásának költségeit, módszertan kidolgozását, képzés, vezetői
értekezletek költségeit.
Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat
Az EMMI Igazgatása költségvetésének keretében kerülnek biztosításra a felzárkózáspolitikával
kapcsolatos szakértői tevékenységekhez kapcsolódó költségek.
2. cím Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer
2.3. cím Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

89 870,8

23 673,1

66 197,7

23 867,0

5 479,7

460,6

5 019,1

1 392,0
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- 2.1. Állami szociális
intézetek alcím alá tartozó
intézmények átveztése a 2.3.
Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és
irányítás intézményei alcím alá
- 2.2. Gyermek- és
ifjúságvédelem intézetei alcím
alá tartozó intézmények átveztése
a 2.3. Szociális és
gyermekvédelmi, gyermekjóléti
feladatellátás és irányítás
intézményei alcím alá
- 20/19/7 Szociális,
gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok
ellátási szerződésekkel történő
finanszírozása
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
- 20/16/1 Szociális és
gyermekjóléti szolgáltatások
fejlesztése, szakmai feladatok
támogatása
- 20/18 Gyermekvédelmi
szolgáltatások fejlesztése
- 20/19/4 Támogató
szolgáltatások, közösségi
ellátások, utcai szociális munka,
krízisközpont és a Biztos Kezdet
Gyerekház finanszírozása
- 20/39 Szociális intézményi
foglalkoztatás támogatása
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
- szervezeti változásból adódó
átrendeződés
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
- Pedagógus életpálya 2013.
évi kihatása (3 hónap) Gyermekvédelmi int.
- Pedagógus életpálya 2014.
évi szintrehozása Gyermekvédelmi int.
- Nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony
- működési többlet

2 126,4

277,1

1 849,3

525,0

3 703,9

183,5

3 520,4

867,0

-350,6

-350,6
3 386,5

0,0

3 386,5

94,1

94,1

20,0

20,0

735,0

735,0

2 537,4
-1 404,1
-600,0

-1 175,0

2 537,4
-229,1
-600,0

-1 175,0

-1 175,0

229,4
141,5
5 932,3

0,0

-1 866,0

14,0
229,4
141,5
5 932,3

50,5

50,5

1 182,2

1 182,2

2 833,6
1600,0

2 833,6
1600,0
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0,0

-1 875,0
-5,0
0,0

- intézményi beruházások
2014. évi javasolt előirányzat

266,0
103 265,2

22 958,7

266,0
80 306,5

23 393,0

Általános feladatok
A címhez tartozó 190 intézmény látja el a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény alapján nyújtott szakosított szociális ellátás és a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján nyújtott gyermekvédelmi szakellátás
megszervezésével és fenntartásával kapcsolatos állami feladatokat.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet alapján
a Főigazgatóság intézményfenntartói feladat és hatáskörrel rendelkezik
a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a
Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi
CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a
szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal,
gazdasági társaságokkal kapcsolatos 9. § (1) bekezdés szerinti,
b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről
és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdés szerinti
feladatok ellátására.
Az SZGYF az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami
átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény, valamint a
végrehajtására kiadott 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján 2013. január 1-jétől vette át a
települési önkormányzatok vagy társulásaik által fenntartott pszichiátriai betegek,
szenvedélybetegek, fogyatékos személyek otthonait, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek,
fogyatékos személyek rehabilitációs intézményeit, a pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek,
fogyatékos személyek lakóotthonait, fogyatékos személyek gondozóházait, pszichiátriai betegek és
szenvedélybetegek átmeneti otthonait és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeit,
ideértve a többcélú gyermekvédelmi intézményt is. A Főigazgatóság központi szervének feladata az
Emberi Erőforrások Minisztériuma közvetlen irányítása alatt álló országos illetékességű szociális és
gyermekvédelmi intézmények fenntartása. A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a
megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése alapján – a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezettől 2013. január 1-től átvett és ezt követően a
kulturális és köznevelési feladatokaiktól történő profiltisztítás mellett – a Megyei
Intézményfenntartó központok jogutódja 2013. április 1-jétől az SZGYF lett. Ezzel a szociális és
gyermekvédelmi szakellátás állami feladatai egységes rendszerbe és irányítás alá kerültek.
2013. január 1-jétől a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.)
Korm. rendelet 5. § értelmében a Főigazgatóság látja el az országos szociális módszertani
feladatokat, valamint az országos gyermekjóléti, gyermekvédelmi módszertani feladatokat.
A Főigazgatóság biztosítja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás országos fenntartását és
működtetését, illetve biztosítja a támogatott lakhatás komplex szükségfelmérését, amely az ellátás
jogosultságát és szolgáltatástartalmát határozza meg. A Főigazgatóság teljes körűen ellátja az
ágazati jogszabályokban meghatározott fejlesztő, szakmai támogató, egyes eljárásokban
közreműködő szakértői módszertani feladatokat. Feladatellátásába a szakmai támogatás és szakértői
tevékenység hozzáférhetőségének érdekében intézményeket, szervezeteket, szakértőket von be.
2014. évi új feladatok
A 316/2012. (XI.13.) Korm. rendelet a Főigazgatóság központi szervének feladatául szabja meg az
alábbi intézmények fenntartói feladatainak ellátását: Emberi Erőforrások Minisztériuma
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Reménysugár Habilitációs Intézet (RHI); Emberi Erőforrások Minisztériuma Vakok Állami Intézete
(VÁI); Emberi Erőforrások Minisztériuma ÉletFa Rehabilitációs Intézet (ÉFRI); Emberi
Erőforrások Minisztériuma Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja (MEREK); Emberi
Erőforrások Minisztériuma Aszódi javítóintézet, Általános iskola, Szakiskola és Speciális
Szakiskola; Emberi Erőforrások Minisztériuma Debreceni Javítóintézete; Emberi Erőforrások
Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon; Emberi
Erőforrások Minisztériuma Kalocsai Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola; Károlyi István
Gyermekközpont, Emberi Erőforrások Minisztériuma Rákospalotai Javítóintézet és Speciális
Gyermekotthon; Emberi Erőforrások Minisztériuma Budapesti Javítóintézete; Emberi Erőforrások
Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény folyamatban
levő módosítása megváltoztatja a nevelőszülőkre vonatkozó szabályozást. A módosítás
eredményeképpen – a hivatásos nevelőszülők mellett - a jelenlegi ún. „hagyományos” nevelőszülők
is nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyba kerülnek. Új feladatként jelentkezik tehát 2014. január
1-jétől az állami gyermekvédelmi intézményekben a nevelőszülőkkel a foglalkozatási jogviszony
létrehozása, és a jogviszony alapján részükre a nevelőszülői díjazás biztosítása, valamint a növekvő
nevelőszülői létszámhoz szükséges nevelőszülői tanácsadók és gondozók alkalmazása.
Feladatként jelentkezik továbbá a 190 intézményből, annak országosan több mint 600 telephelyéből
álló intézményhálózat szükséges beruházási igényeinek megvalósítása.
2.4. cím Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
- létszámváltozás
- szervezeti változásból adódó
átrendeződés
Többlet (jogcímenként)
- NRSZH működésével
kapcsolatos többletigények,
orvosok munkaköri pótléka,
státuszbővítés
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

2 665,0

166,0

2 499,0

349,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
-440,0
-300,0
0,0

0,0
0,0

0,0
-440,0
-300,0

0,0
25,0

-140,0
68,4

68,4
2 293,4

50,0

0,0

-140,0
68,4

-25,0
0,0

166,0

68,4
2 127,4

374,0

Általános feladatok
A Hivatal a rehabilitációs szakigazgatási szervek közigazgatási hatósági eljárásban végzett
szakhatósági vagy szakértői feladatainak során a fellebbezés elbírálására jogosult szakhatóság, vagy
szakértői szerv. A Hivatal a megváltozott munkaképességű személyek vizsgálata, felülvizsgálata
során jogorvoslati eljárás keretében határozatot hoz a hatályos jogszabályokban megállapítható
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ellátásokról, amelynek során a komplex minősítést végző szakértői bizottságai véleményezik az
egészségi állapot mértékét, annak időbeni fennállását, valamint a foglalkozási rehabilitálhatóságot.
A Hivatal szakértői bizottságai útján orvosi véleményben, szakvéleményében minősíti, illetve
megállapítja a jogorvoslati eljárásban az igénylő (vagy hozzátartozója) egészségkárosodását, súlyos
fogyatékosságát, közlekedőképességének akadályozottságát, illetve egészségkárosodásától függő
alkalmasságát. A szociális területen végzett szakértői vizsgálatai körében szakvéleményt ad ki a
fogyatékos személyek alapvizsgálatának, a rehabilitációs és szociális foglalkoztatás alkalmassági
vizsgálatának és felülvizsgálatának eredményeiről, valamint a demencia súlyossági fokozatának
megállapításáról.
A hivatali tevékenységek sorában szerephez jutnak a módszertani feladatok, a rehabilitációs és
szociális ellátások iránti szükséglet és funkcióképesség, a fogyatékosság, a vizsgálati és
véleményezési rendszer, továbbá a komplex rehabilitációs szolgáltatások körében a szakmai
képzések, továbbképzések szervezése, szakmai gyakorlat kialakítása az igazságügyi orvostan- és az
egészségbiztosítási szakorvos képzésekhez. A Hivatal feladat- és hatáskörét a 95/2012. (V. 15.)
Korm. rendelet határozza meg, amelynek módosításáról szóló 237/2013. (VI. 30.) Korm. rendelet
tartalmazza az orvosszakértői munkakörben foglalkoztatott kormánytisztviselők részére adható
magasabb mértékű munkaköri pótlékot is.
A Hivatal látja el a szociális intézményi foglalkoztatással és a szociális foglalkoztatási támogatás
pályáztatásával és finanszírozásával, a támogató szolgáltatás, a közösségi ellátások, az utcai
szociális munka, a krízisközpontok és 2014. évtől a Biztos Kezdet Gyermekházak
finanszírozásával kapcsolatosan a 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet és a 191/2008. (VII. 30.)
Korm. rendelet szerinti feladatokat.
A Hivatal – szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatkörében – ellátja a szociális
szolgáltatók, intézmények esetében a működés engedélyezésével, a működés és a hatósági
tevékenység ellenőrzésével, a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
esetében a működés engedélyezésével, valamint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatók, intézmények működését engedélyező szervek munkájának segítése céljából
létrehozott iratmintáknak a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények
országos nyilvántartási rendszerén keresztül történő elektronikus kiadásával, a központi szociális
információs rendszerek fejlesztésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat.
A Hivatal a jogszabályban meghatározottak szerint az első fokú eljárásban szakhatósági
állásfoglalást ad a befogadás megállapításához. Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a Hivatal
a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság és a felügyeleti szerv a szociális és gyámhivatalok
hatósági ügyeiben.
A Hivatal - foglalkozási rehabilitációs feladatkörében - ellátja a megváltozott munkaképességű
munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjával és az akkreditált munkáltatók
ellenőrzésével összefüggő hatósági ügyeket, továbbá a megváltozott munkaképességű
munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal kapcsolatos, a 327/2012.
(XI. 16.) Korm. rendeletben meghatározott – pályáztatási, szerződéskötési, informatikai
rendszerüzemeltetési, kezelői – feladatokat.
A Hivatal nyilvántartást vezet a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyekről, a szociális,
gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatókról, azok ágazati azonosítójáról, a szolgáltatások
igénybevételéről. Ellátja az akkreditált munkáltatók és védett műhelyek, továbbá a megváltozott
munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokkal érintett
munkáltatók és munkavállalók központi nyilvántartási feladatát.
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A Hivatal ellátja az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékkel, az Országos
Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékkel, a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékével, a
Foglalkozási Rehabilitációs Szakértői Névjegyzékkel, a Rehabilitációs Orvosszakértői
Névjegyzékkel kapcsolatos feladatokat.
A rehabilitációs hatóság szakmai irányító szervének vezetője által ellátandó feladatokat a Nemzeti
Rehabilitációs és Szociális Hivatal főigazgatója látja el.
2014. évi új feladatok
A szociális ágazatot érintő egyes feladatokról szóló 1151/2013. (III. 26.) Korm. határozat 2.
pontjában a Kormány 2013. december 31-i határidővel felhívta az emberi erőforrások miniszterét,
hogy az Új Széchenyi Terv keretein belül biztosítsa olyan nyilvántartás feltételrendszerének
kialakítását, amely jogosultanként tartalmazza az egyes rászorultságtól függő pénzbeli és
természetbeni ellátások igénybe vételével kapcsolatos adatokat.
2.5. cím Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
- létszámváltozás
- szervezeti változásból adódó
átrendeződés
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

1 091,1

111,4

979,7

173,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
-233,0

0,0
0,0

0,0
-233,0

0,0
-41,0

-143,6
0,0

-143,6

-27,0
2,0

-89,4
0,0
858,1

-89,4
0,0
746,7

-16,0
0,0
132,0

0,0
111,4

Általános feladatok
Az Intézet állami feladatként ellátandó alaptevékenysége átfogja a szociális ágazat szociálpolitikai,
családpolitikai, gyermekvédelmi, esélyegyenlőségi, ifjúság- és drogpolitikai irányítási és
szakmapolitikai feladatainak körét. Közvetlenül és közvetett módon elősegíti ezek integrált
megvalósítását. Alaptevékenysége kiterjed a tudományos kutatás, módszertani fejlesztés és
szolgáltatás, valamint statisztikai és információs szolgáltatások körére. Részt vesz a fenti
feladatokat érintő fejlesztési programok előkészítésében és lebonyolításában.
Működteti és fejleszti a szociális ágazat szakképzési, továbbképzési, alap- és szakvizsga rendszerét.
A fentieken túl az intézet az Országos Kríziskezelő és Információs és Telefonszolgálat (amelyet a
kapcsolati erőszak áldozatainak megsegítésére működtet az NCSSZI) mellett, további három
telefonos lelki segély szolgálat munkáját koordinálja.
Az NCSSZI számos, az ágazat által meghirdetett pályázat esetében kezelői és lebonyolítói
feladatokat lát el.
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Az Intézet működteti a Fiatalok Lendületben és az azt népszerűsítő Eurodesk programokat, amelyet
az Európai Unió támogat és finanszíroz, továbbá közreműködik a Nemzeti Ifjúsági Stratégia
célkitűzéseinek megvalósításában. A kábítószer-probléma visszaszorítása terén ellátandó fő feladata
a megelőző-felvilágosító szolgáltatás, az „elterelés” működésének biztosítása. A Büntető
Törvénykönyv intézményesíti az elterelést, mint büntethetőséget megszüntető okot. Az eltereléssel
kapcsolatos eljárásrendet kábítószer-függőséget gyógyító kezelés, kábítószer-használatot kezelő
más ellátás vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatás szabályairól szóló 42/2008. (XI. 14.) EüMSZMM együttes rendelet rögzíti. A megelőző-felvilágosító szolgáltatás „elterelés” finanszírozási
hátterét az NCSSZI keretein belül működő Nemzeti Drogmegelőzési Iroda által működtetett
pályázati rendszer biztosítja. Az Iroda továbbá biztosítja a szakmai-módszertani támogatást a
Nemzeti Drogellenes Stratégia megvalósításához.
4. cím Egyéb kulturális intézmények
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
- 1. EMMI igazgatása cím
- 11. Közgyűjtemények cím
intézményei
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
- 20/13/5 Előadóművészeti
törvény végrehajtásából adódó
feladatok (működési és
művészeti pályázatok)
- 20/5/18/2 Határon túli
kulturális feladatok támogatása
- 20/31 A fertődi Esterházykastély működtetésével
kapcsolatos kiadások
- 20/12/7/4 Világörökségi
törvényből adódó feladatok
ellátása
Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
- létszámváltozás
Többlet (jogcímenként)
- Hagyományok Háza

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

5 076,6

1 978,3

3 098,3

656,0

0,5
0,7

0,0

0,5
0,7

0,0

-0,2
272,5

-0,2
0,0

272,5

7,0

7,0

0,5

0,5

250,0

250,0

15,0
353,2

15,0
-456,2

809,4

-417,3
-50,0

-11,1

820,5
0,0
200,0
200,0

820,5

792

0,0

-406,2
-50,0

200,0
200,0

0,0

-101,0
-87,0

1,0
-15,0
0,0

2014. évi javasolt előirányzat

5 902,8

2 787,7

3 115,1

555,0

Általános feladatok
A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakulását követően a kultúráért felelős
miniszternél maradtak a világörökségi törvényből eredő, a határon túli épített örökség megóvásával
kapcsolatos feladatok, a nemzetközi örökségvédelmi feladatok, továbbá a kulturális javakkal
kapcsolatos hatósági ügyek. A Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ feladata a miniszter világörökségi feladataiban való közreműködés, ennek keretében az
UNESCO világörökségi szakbizottság működtetése, titkársági feladatok ellátása, a nemzetközi
örökségvédelmi együttműködésekből eredő kötelezettségek, valamint a műtárgyiroda és a
kapcsolódó hatósági ügyek vitele, továbbá, a budapesti világörökségi helyszín gondnoki
feladatainak ellátása. A Műemlékek Nemzeti Gondnoksága beolvadásával fentieken túlmenően
feladata a nemzeti vagyon részét képező jelentős műemlékállomány üzemeltetése, fejlesztése,
amelyek többségének vagyonkezelője is, ezen kívül közreműködik a kulturális örökségvédelem
társadalmi aspektusaiban.
A Hagyományok Háza a népzenei, néptáncos és népi kézműves hagyaték megőrzésének,
ápolásának és közkinccsé tételének céljából létrehozott közművelődési és közgyűjteményi
feladatokat is ellátó művészeti intézmény. Tevékenysége három fő egységre tagozódik.
A fél évszázada működő, újjászervezett Magyar Állami Népi Együttes művészeti munkája során
mérvadó, a közművelődést szolgáló művek előadására és létrehozására törekszik, valamint
felkarolja a külső, támogatásra érdemes kezdeményezéseket.
A Kárpát-medence hagyományait átfogó Lajtha László Folklórdokumentációs Központ
hozzáférhetővé teszi a régió népi kultúráját rögzítő audiovizuális és szöveges dokumentumokat.
A Népművészeti Módszertani Műhely a hagyományos paraszti kultúrát (elsősorban a
kézművességet, néptáncot, népzenét, népköltészetet) közvetíti a mai kor embere számára is élhető
műveltségként. Tevékenységei: tanfolyami oktatás, konferenciák szervezése, pályázatok
lebonyolítása, kiállítások rendezése, kiadványok készítése, a kortárs kézművesek alkotásainak
minősítése, ismeretterjesztés.
A Nemzeti Művelődési Intézet (továbbiakban: NMI) tevékenysége szakmai háttérintézményként
elsősorban a közművelődés országos szakmai módszertani és tanácsadó feladatellátásra, és a területi
szintek együttműködésének fejlesztésére irányul. A megyei feladatellátás 2013. évtől az NMI
megyei irodáinak rendszerében szerveződik, amellyel a központi folyamatok országos hatókörrel
kibővülve a szakfeladat-ellátás lokális hatékonyságát segítik. A megyei közművelődési módszertani
irodák feladatai a szakmai tanácsadói- és szolgáltatói tevékenységre, a közösségi művelődés
társadalmi és kulturális hatásainak erősítésére, a helyi közösségi kezdeményezések támogatására és
fejlesztésére irányulnak.
Az NMI ezen túl az Országos Képzési Jegyzékben szereplő 4. Művészet, közművelődés,
kommunikáció szakmacsoportba tartozó összes szakképesítés tekintetében szakmai vizsgák
szervezésére jogosult valamennyi régióban. A közművelődés országos szakfelügyeletének
szervezésben meghatározó szerepet játszik, működteti az ERIKANET internetes közművelődési
portált, 2011. évtől ellátja a „Minősített Közművelődési Intézmény Cím” és a „Közművelődési
Minőség Díj” adományozásával kapcsolatos feladatokat.
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága a Nemzeti Kulturális Alapról szóló törvényben
meghatározott pályázatkezelési feladatokat, továbbá Előadó-művészeti Iroda működtetésén
keresztül az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek nyilvántartási, hatósági ellenőrzési,
eljárásügyi, döntés-előkészítési, adatszolgáltatási, szakértői feladatokat látja el, illetve biztosítja az
előadó-művészeti bizottságok és a Nemzeti Előadó-művészeti Érdekegyeztető Tanács
adminisztrációs hátterét.
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2014. évi új feladatok
A Nemzeti Művelődési Intézet esetében új feladat a kultúráért felelős miniszter az Európa Tanács
Kulturális Útvonalakról szóló CM/Res(2010)53. számú kibővített Részleges megállapodásához
történő csatlakozásról szóló 1069/2013. (II. 21.) Korm. határozatból eredő feladatainak ellátása.
5. cím Egyetemek, főiskolák
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
- létszámváltozás
- szervezeti változásból adódó
átrendeződés
Többlet (jogcímenként)
- Eötvös Loránd
Tudományegyetem Regionális
Konfuciusz Intézet működése
- Szegedi Tudományegyetem
szervezetén belül létrejövő
Francia Egyetem kialakítása
- Felsőoktatás működése
- Pedagógus életpálya 2013.
évi kihatása (3 hónap) Gyakorlóiskolák
- Pedagógus életpálya 2014.
évi szintrehozása Gyakorlóiskolák
- Magyar Sportcsillagok
Ösztöndíj
- Marton Éva Énekverseny
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

406 861,4

283 311,5

123 549,9

51 717,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
-4 877,4

0,0
292,1

0,0
-5 169,5

0,0
-1 079,0

-72,0
-5 001,0

-34

-72,0
-5 001,0
-324,9
0,0

-324,9

520,5
18 306 7

617,0
0,0

47,0
-1 209,0
-96,5
18 306,7

20,0

20,0

20,0
16 000,0

20,0
16 000,0

428,9

428,9

1 615,6

1 615,6

153,0
69,2
420 290,7

153,0
69,2
136 687,1

794

283 603,6

117,0
0,0

50 638,0

Általános feladatok
Az egyetemek, főiskolák folyamatosan megújuló, versenyképes és rugalmas, a piaci igényekhez
alkalmazkodó képzést kínálnak. Az egyes tudományágakban és a szakindítási engedéllyel
rendelkező szakokon felsőoktatási szakképzést indíthatnak és folytatnak nappali, esti és levelező
tagozaton. Országos és nemzetközi beiskolázással képeznek szakembereket a munkaerőpiacra.
Feladatuk a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvényben foglaltak szerinti felnőttképzés
folytatása is.
Az integrált felsőoktatási intézmények az EU országaiban folyó képzés tartalmával és módszereivel
összhangban arra törekednek, hogy a felsőfokú szakemberképzésben betöltött szerepüket megőrizve
folyamatosan emeljék az oktatás színvonalát és az integráció eredményeként létrejött, széleskörű
szellemi kapacitással hozzájáruljanak a magyar, illetve a közép-kelet-európai gazdaság
fejlesztéséhez.
Kutatási és szakértői tevékenységüket az oktatás szempontjaival összhangban alakítják ki,
hangsúlyozva ezek szoros kapcsolatát az oktatók egyéni fejlődésével és a tananyag
korszerűsítésével.
A nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítésével, művelésével és fejlesztésével hozzájárulnak a
hallgatók értelmiségi létre történő felkészítéséhez.
Az egyetemi, főiskolai képzésről a többciklusú képzésre történő átállás 2011. évben befejeződött,
előkészítés befejezését követően 2013. évtől elindult az új felsőoktatási szakképzés, valamint az új,
egységes osztatlan tanárképzés. A hallgatói létszám belső szerkezetének változásaként arányaiban
növekszik a költségigényesebb informatikai, műszaki és természettudományos szakokon tanulók
száma.
A központi költségvetési szervként működő állami felsőoktatási intézmények a
pedagógusképzéshez kapcsolódóan köznevelési feladatot látnak el, ennek keretében köznevelési
intézményeket tartanak fenn és működtetnek, így a pedagógus életpályamodell rendszer e
felsőoktatási intézményekben is bevezetésre került.
2014. évi új feladatok
A Kormány a 165/2013. (V. 8.) Korm. rendeletével megteremtette a Magyar Sportcsillagok
Ösztöndíjat, amelynek célja a felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonnyal rendelkező
olimpiai/paralimpiai sportágakban sportoló azon hallgatók támogatása, akik tanulmányaik ideje
alatt eséllyel rendelkeznek arra, hogy olimpiai/paralimpiai versenyszámban Európa-bajnoki,
világbajnoki, vagy olimpiai/paralimpiai érmet szereznek. A 2014. évi keret az Egyetemek, főiskolák
intézményi soron került megtervezésre.
6. cím Egyéb oktatási intézmények
6.1. alcím Oktatási Hivatal
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)

4 331,2

1 800,0

2 531,2

174,0

- 6. Egyéb oktatási
intézmények címről Oktatási
Hivatal átvezetése

4 331,2

1 800,0

2 531,2

174,0

0,0

795

Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
32,6
-117,4

0,0
150,0

150,0
0,0
4 363,8

150,0
0,0
1 950,0

0,0
-117,4
-117,4

0,0
0,0

0,0
2 413,8

0,0
174,0

Általános feladatok
Az Oktatási Hivatal a köznevelés tekintetében érettségi vizsgák megszervezését és lebonyolítását,
országos szakmai ellenőrzést, országos mérést, értékelést végez, nemzetközi méréseket bonyolít le,
középfokú beiskolázással, felvételi eljárással, tanulmányi versenyek szervezésével kapcsolatos
feladatokat lát el.
Ellátja a tankönyvvé nyilvánítással, a tankönyvjegyzékkel és akkreditált kerettantervekkel
kapcsolatos hatósági feladatokat; a köznevelési szakértői tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, a
pedagógus-továbbképzés akkreditációját, a diákigazolványok nyilvántartásához kapcsolódó
feladatokat, a nem állami fenntartású intézmények informatikai rendszerének működtetését,
üzemeltetését.
A felsőoktatás tekintetében ellátja a felsőoktatási intézmények regisztrációjával kapcsolatos
hatósági feladatokat, működteti a Felsőoktatási Információs Rendszert, valamint annak
alrendszereit, a Diplomás Pályakövetési Rendszert és az Adattár alapú Vezetői Információs
Rendszert, ellátja a felsőoktatási felvételi eljárással kapcsolatos, valamint a felsőoktatási
intézmények által használt nyomtatványok előállításával és forgalomba hozatalával összefüggő
feladatokat.
A Hivatal ellát további regisztrációs feladatokat is: például ekvivalencia központként végzettségek,
képesítések elismerése, honosítása; államilag elismert nyelvvizsga központok ellenőrzése,
akkreditációja.
A Hivatalnak a szakképzés szakmai vizsgáinak megszervezésével kapcsolatos engedélyezési és
ellenőrzési feladatai is vannak.
A Hivatal feladatai közé tartozik a 2013/2014. tanévi országos kompetenciamérés lebonyolítása; a
szakértői és rehabilitációs bizottságok szakvéleményének felülvizsgálata; a Nemzeti Tehetség
Program megvalósításával összefüggő feladatok.
2014. évi új feladatok
A felsőoktatási területet érintően:
A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 48 §-a a magyar
állami ösztöndíj feltételei teljesítésének nyilvántartásáért felelős szervnek az Oktatási Hivatalt
jelölte ki.
Az Nftv. 8. § (2) bekezdésében foglalt feladata a felsőoktatási intézmények kötelező
felülvizsgálatával kapcsolatos.
A köznevelési terület vonatkozásában:
2013. január 1-jével az önkormányzati fenntartású köznevelési intézmények az állam fenntartásába
kerültek. Az Nkt. 21. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy ezen intézmények közhiteles
nyilvántartását ettől az időponttól a Magyar Államkincstár helyett a Hivatal végzi.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. §-a alapján, a tanév rendjéről szóló 47/2013. (VII. 4.)
EMMI rendelet 9. § (5) bekezdése értelmében a két tanítási nyelvű nevelés-oktatást folytató
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általános iskolában a Hivatal 2014. június 4-én szervezi meg azt a célnyelvi mérést, amely a hatodik
évfolyamon a Közös Európai Referenciakeret (továbbiakban: KER) szerinti A2 szintű, a nyolcadik
évfolyamon a KER szerinti B1 szintű nyelvtudást méri. Ez a Hivatal számára három idegen nyelv
(angol, német, kínai), két nyelvi szintjére vonatkozó komplett mérési rendszer kidolgozását és a
mérések lebonyolítását, valamint kiértékelését jelenti. A meglehetősen komplex feladat tartalmazza
a mérőeszközök szakmai megtervezése, tartalmi kidolgozása, próbamérése, véglegesítése,
előállítása mellett, a méréshez szükséges informatikai rendszer kialakítását, és a konkrét szervezés
valamennyi feladatát.
Mindemellett a Hivatalnak 2014. évben tartalmilag elő kell készítenie a 2015. évben már esedékes,
a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 135. § a szerinti, a két tanítási nyelvű középiskolákban
szervezendő B2 szintű nyelvi méréseket, összesen 7 idegen nyelvből.
A pedagógus életpálya modellel kapcsolatos új feladat: az Nkt. 94. § g) pontja alapján a Kormány
rendeletben szabályozta a pedagógusok minősítésének rendszerét. Az erről szóló kormányrendelet
számos feladatot a Hivatal feladatkörébe helyezett.
Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés kidolgozása, bevezetése, működtetése rendkívüli új
feladat a köznevelésben. A pedagógiai-szakmai ellenőrzéssel kapcsolatban az Nkt. és a 20/2012.
(VIII. 31.) EMMI rendelet nevesít a Hivatal számára számos feladatot; az Nkt. 87. § (2) bekezdése
szerint az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzést a Hivatal szervezi a kormányhivatalok
közreműködésével. (Az ezzel kapcsolatos feladatokat a 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet
részletezi a 153. §-155.§-okban).
Az OH a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm.
rendelet 21. §-a, valamint a köznevelés-fejlesztési tervekkel kapcsolatos, az Nkt. 75. §-ában foglalt,
a Hivatal hatáskörébe tartozó – szintén az Nkt. hatálybalépésével beiktatott –új feladatok:
- a fejlesztési tervek elkészítése,
- elkészített fejlesztési tervek felterjesztése a miniszter részére jóváhagyásra,
- a fejlesztési tervek évenkénti felülvizsgálata,
- a felülvizsgálat során elfogadott változások átvezetése,
- adatok nyilvántartása, változások követése, továbbítása a miniszter részére.
Az Nkt 90. § (2) bekezdése alapján a külföldi nevelési-oktatási intézmények törvényességi
felügyeletét a Hivatalnak kell elvégznie.
6.2. alcím Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)

938,1

46,0

892,1

121,0

- 6. Egyéb oktatási
intézmények címről
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
átvezetése

938,1

46,0

892,1

121,0

0,0
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Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
-10,0
-10,0
0,0
928,1

0,0
0,0
0,0
46,0

0,0
-10,0
-10,0
0,0
882,1

0,0
0,0
0,0
121,0

Általános feladatok
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) az Emberi Erőforrások
Minisztériumának háttérintézeteként kutatási, fejlesztési, elemzési, értékelési tevékenységet végez,
szakmai szolgáltatásokat nyújt az oktatás területén, valamint támogatja az oktatási és kulturális
terület szakpolitikai és ágazatirányítási tevékenységét.
Stratégiai, kormányzati döntéseket támogató kutatási, elemzési és értékelési feladatokat lát el
rendszeres vizsgálatokat, empirikus kutatások folytat, részt vesz az ágazati szintű stratégiai
anyagok, fejlesztéspolitikai dokumentumok szakmai előkészítésében, kidolgozásában, a
pedagógusképzéssel és a továbbképzésekkel kapcsolatos kutatás-fejlesztési, illetve elemzésiértékelési feladatok ellátásában, a felsőoktatási validációs- és kreditrendszer, valamint a képesítési
keretrendszer működésének hatáselemzésében.
A köznevelési rendszerhez kapcsolódóan részt vesz a különböző tartalmi szabályozók és tantárgyi
követelmények és a vizsgarendszer fejlesztésében, a tankönyvekkel, taneszközökkel kapcsolatos
kutatási-fejlesztési tevékenységben, a köznevelési törvényben meghatározott újszerű nevelésioktatási programokhoz kísérleti fejlesztési programok kidolgozásában, kipróbálásában, bevezetésük
támogatásában, illetve a pedagógusok mesterségbeli tudásának, módszertani eszköztárának
bővítésében.
Pedagógiai szakmai szolgáltatásokkal összefüggő feladatai keretében ellátja a köznevelés területén
a pedagógiai szakmai szolgáltatás országosan egységes szakmai irányítási rendszerének
kidolgozását és működtetését, az országos szaktanácsadói hálózat kiépítését, a pedagógustovábbképzési rendszer átalakításának szakmai fejlesztési támogatását, új továbbképzések
fejlesztését, szervezését, a képzői szakértelem és kapacitás biztosítását.
Kiadói és disszeminációs tevékenysége keretében kiadja az Intézet szakmai kiadványait és
folyóiratait (Köznevelés, Új Pedagógiai Szemle, Educatio, Könyv és Nevelés), működteti és
fejleszti az intézet honlapját, felügyeli és ellenőrzi az intézeti honlaphoz kapcsolódó alhonlapok
működését, illetve az aktuális oktatás-kutatási, fejlesztési, szakmai szolgáltatási kérdésekben
országos és regionális szintű tudományos szakmai rendezvényeket, szakmai fórumokat szervez.
A tehetséggondozás feladatkörében ellátja a Nemzeti Tehetség Program megvalósítását szolgáló
szakmai feladatokat, együttműködve az erre kijelölt szervezetekkel, koordinálja a Nemzeti Tehetség
Programon belül megvalósítandó pályázati eljárásokat, a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs
Fórum működtetésével kapcsolatos feladatokat, az Arany János programokkal kapcsolatos intézeti
feladatokat, az Országos Tudományos Diákköri Tanács Titkárságának szakmai működtetését.
Könyvtári és múzeumi funkciójából eredően központi pedagógiai szakkönyvtárként, illetve
országos szakmúzeumként gyűjti, bemutatja, tudományos igénnyel feldolgozza és megőrzi a
magyar pedagógia tárgyi és szellemi örökségét.
Az Intézet részt vesz Strukturális Alapok terhére megvalósuló, országos hatáskörű, kiemelt
fejlesztési programok előkészítésében, tervezésében, valamint szakmai megvalósításában.
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7. cím Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
Többlet (jogcímenként)
- Rezidensi rendszer
(ösztöndíj)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

5 456,5

252,0

5 204,5

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
58,0

0,0
58,0

0,0
0,0

0,0
0,0

58,0
500,0

58,0
0,0

500,0

0,0

310,0

500,0
5 704,5

50,0

500,0
6 014,5

Általános feladatok
Feladatkörébe
tartozik
az
egészségügyi
szakképesítéssel
rendelkező
személyek
alapnyilvántartásának és az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásának vezetése; a
szakorvos képzés intézményi akkreditációjának elvégzése, a szabadon választható (egészségügyi)
elméleti továbbképzések pontértékének megállapítása, az egységes egészségügyi ágazati
humánerőforrás - monitoring rendszer működtetése. A hivatal végzi a külföldön szerzett
egészségügyi diplomák, szakképesítések, felsőfokú szakirányú szakképesítések elismerését,
honosítását, lefolytatja a nem gazdasági célú letelepedés mellett végezni kívánt egészségügyi
tevékenység bejelentésével kapcsolatos eljárást, kiállítja a jóhírnév igazolást. Ezen kívül ellátja az
egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a
szakképzés költségvetési forrásának a kezelésével kapcsolatos, valamint az egészségügyi ágazatba
tartozó szakképesítések tekintetében a vizsgaelnöki névjegyzékkel, továbbá a szakmai
vizsgabizottság elnökének megbízásával kapcsolatos feladatokat is. Ellátja a Rezidens Támogatási
Programmal kapcsolatos, hatáskörébe tartozó feladatokat. Hitelesíti a külföldön felhasználni kívánt
orvosi igazolást.
A Hivatal feladata továbbá az orvostechnikai eszközökre vonatkozó jogszabályok szerinti
nyilvántartások vezetése, hatósági, ellenőrzési feladatok ellátása, továbbá az egészségügy területén
működő szakértői tevékenységgel összefüggő hatósági feladatok ellátása, egészségügyi szakértői
engedélyek, gyógyászati felhasználást szolgáló kábítószerek és pszichotrop anyagokkal végzett
tevékenységek engedélyeinek kiadása. Fentieken túlmenően ellátja a másodfokú hatósági eljárás
lefolytatásával kapcsolatos feladatokat olyan ügyekben, amelyekben első fokon az Országos
Tisztifőorvosi Hivatal, az országos tisztifőorvos, vagy az országos tisztifőgyógyszerész, illetve az
Országos Egészségbiztosítási Pénztár jár el.
A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz-ellátás szintén a Hivatal
feladatkörébe tartozik.
2014. évi új feladatok
2014. évben a Hivatal kötelessége az egységes egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoring
rendszer fenntartása. A Hivatalt 5 éves fenntartási kötelezettség a 2014. évtől kezdődően terheli.
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8. cím Betegjogi, dokumentációs és készletgazdálkodási feladatokat ellátó intézmények
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
Többlet (jogcímenként)
- TÁMOP 5.5.7-08/1-20080001 "Betegjogi, ellátottjogi és
gyermekjogi képviselői hálózat
és jogvédő munka fejlesztée"
kiemelt projekt utánkövetése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

1 236,8

335,0

901,8

144,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
21,0

0,0
21,0

0,0
0,0

0,0
0,0

21,0
176,7

21,0
0,0

176,7

0,0

356,0

176,7
1 078,5

144,0

176,7
1 434,5

Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ
Általános feladatok
Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (továbbiakban:
OBDK) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal. A hivatal
működésének feltételeit és kereteit a 214/ 2012. (VII. 30). Korm. rendelet határozza meg.
Jogvédelem:
Az OBDK fő feladataként ellátja a betegek, ellátottak és gyermekek jogainak az egyes ágazati
törvényekben (az egészségügyről szóló, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló és a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben) garantált jogainak védelmét.
Az OBDK a törvényben meghatározott jogok védelme érdekében mindhárom jogterületen országos
jogvédő hálózatot működtet.
Egészségügyi dokumentáció kezelése:
A jogvédelmi feladat ellátása mellett, a központ kezeli a jogutód nélkül megszűnt egészségügyi
intézményekben keletkezett egészségügyi dokumentációt: nyilvántartást vezet, biztosítja a betegek
számára az iratbetekintés jogát, továbbá az iratokat őrzi és archiválja.
Hatósági jogkör:
Az OBDK vezeti a betegjogi, ellátottjogi, gyermekjogi képviselők nyilvántartását.
Az OBDK folyamatosan nyomon követi az egészségügyi szolgáltatások hozzáférhetőségét, az
ellátásszervezéssel, beutalási renddel, betegtájékoztatással kapcsolatos szabályok érvényesülését.
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2014. évi új feladatok
Nemzetközi kapcsolattartó pont működtetése:
Az OBDK a határon átnyúló egészségügyi ellátás nemzeti kapcsolattartó pontja, amely elsősorban a
betegek és az egészségügyi szakemberek számára nyújt tájékoztatást a határon átnyúló ellátások
igénybevételével kapcsolatos jogokról, a panasztételi és jogorvoslati eljárásokról, a szolgáltatások
elérhetőségéről. Ezzel kapcsolatos, uniós irányelvben meghatározott kötelezettség weboldal
működtetése is.
Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet
Általános feladatok
Az Állami Egészségügyi Tartalék rendeltetése, hogy a katasztrófa-egészségügyi ellátáshoz
szükséges többletigények kielégítését szolgáló egészségügyi fogyóanyagok, gyógyszerek, valamint
a szükségkórházak és orvosi segélyhelyek (szükséggyógyintézetek) telepítéséhez és felszereléséhez
szükséges berendezések, orvostechnikai eszközök és egyéb anyagok felhasználásra alkalmas
állapotban rendelkezésre álljanak. A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az Egészségügyi
Készletgazdálkodási Intézet (továbbiakban: EKI) látja el. Az EKI alapfeladatként ellátja tehát az
egészségügyi katasztrófakészletek kezelését, amely során beszerzéseket, raktározási tevékenységet,
minőségmegóvó cseréket végez, illetve a rendelkezésére álló kapacitásokat a jogszabályi előírások
figyelembe vétele mellett hasznosítja. Feladata továbbá, a jogutód nélkül megszűntetett
egészségügyi intézmények dokumentációinak feldolgozása, illetve ezen intézmények
tevékenységével kapcsolatos perek vitele.
9. cím Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI)
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

4 429,2

3 483,8

945,4

390,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
4 876,0
-90,2

0,0
4 966,2

0,0
-90,2
-90,2

0,0
0,0

4 966,2
0,0
9 305,2

4 966,2
0,0
8 450,0

0,0
855,2

0,0
390,0

Általános feladatok
A TKKI a statútumban meghatározott szakmapolitikai célok közül a társadalmi felzárkózást
szolgáló lehetőségek felkutatásában, a társadalmi felzárkózás politika eszközeinek alkalmazásában,
a társadalmi kohézió erősítésében, az esélyegyenlőség elvű felzárkózás-politika kialakításában vesz
részt.
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Feladata a társadalmi felzárkózást szolgáló, európai uniós társfinanszírozású EU-s kiemelt projektek
előkészítése, a telep-rehabilitációs modellprogramok végrehajtása, a közfoglalkoztatási programok
képzésekkel való támogatása, valamint munkaerőpiaci és képzési szolgáltatások nyújtása a
decentralizált foglalkoztatási programokban. Ezen túl önerős vállalati képzések és vizsgáztatások,
munkaerőpiaci tanácsadás, munkaerőpiaci szolgáltatások megszervezése és lebonyolítása is a
feladatai között szerepel. A társadalmi felzárkózási feladatok hatékony ellátása érdekében stratégiai
partnerség került kiépítésre az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, egyházakkal és roma
szervezetekkel.
Megkezdődött a módszertani és kutatási feladatok koordinált végrehajtása. Módszertani útmutató
készül a telepprogramok végrehajtását segítendő, továbbá felnőttkori reprezentatív
kompetenciamérés került végrehajtásra. A TKKI nagy súlyt fektet a nemzetközi kapcsolatok
kiépítésére, amely alapján létrejöhet a kárpát-medencei egységes felnőttképzési tér.
Foglalkoztatáshoz kapcsolódó tevékenységek:
- szociális adatbázis alapján tájékozódás az érintett területeken élő célcsoport-tagok számáról,
összetételéről, ellátottságáról, bevonási lehetőségeiről,
- az érintett lakosság demográfiai, szociológiai, oktatási, foglalkoztatási, lakhatási, egészségügyi
mutatóinak összegyűjtése, elemzése,
- a régióban jelen lévő potenciális foglalkoztatók adatbázisának kialakítása,
- a beruházások feltérképezése, folyamatos nyomon kísérése,
- a beruházások munkaerőigényének feltérképezése, a munkáltató igényei, illetve a pályázati
kiírásban foglalt előírások alapján munkakör-elemzés készítése,
- a munkáltatók felkészítése a foglalkoztatásra,
- az érintett egyének felkészítése a foglalkoztatásra (mentálhigiénés tanácsadás,
személyiségfejlesztő, kommunikációs és álláskeresési tréning formájában), majd szükség szerint
mentori segítségben részesítése,
- a foglalkoztatás nyomon követésének, monitoring tevékenységének kidolgozása, informatikai
rendszer kialakítása, a foglalkoztatáshoz kapcsolódó támogatási lehetőségek, valamint az egyes
foglalkoztatási formák (tipikus és atipikus formák; tranzitfoglalkoztatás, önfoglalkoztatás,
időszakos foglalkoztatás) gyakorlatának feltérképezése, az ezekről szóló tájékoztatók
megszervezése,
- a közfoglalkoztatás rendszerének áttekintése és kapcsolódás a támogatási lehetőségekhez,
- foglalkoztatást elősegítő pályázatokkal kapcsolatos feladatok ellátása.
Képzési tevékenység
a) képzések lebonyolítása:
- 8 általános iskolai végzettség megszerzésére irányuló képzés,
- munkaerő piaci tréning,
- személyiségfejlesztő tréning,
- betanító jellegű képzések,
- szakmai képzések (munkakör betöltésére irányuló -, akkreditált -, OKJ-s képzés).
b) a területi felzárkózási feladatokon kívül végzett képzési tevékenység:
- regisztrált álláskeresők részére szervezett képzések,
- önköltséges képzések szervezése,
- munkaviszonyban állók számára szervezett képzések szervezése,
- szakképzési hozzájárulás terhére történő képzések szervezése,
- pályázati úton megvalósuló képzések szervezése (TÁMOP, GOP, ROP, TIOP, EU-s
pályázatok),
- Nemzeti Foglalkoztatási Alapból támogatott képzések lebonyolítása,
- közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzések szervezése, lebonyolítása.
c) vizsgáztatási tevékenység:
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- akkreditált képzéseket lezáró belső vizsgák lebonyolítása,
- OKJ-s képzéseket lezáró szakmai vizsgák (saját képzés esetén),
- vizsgaszervezési tevékenység (OKJ-s képzések és ECDL vizsgák vonatkozásában).
A foglalkoztatás akadályoztatásával közvetlenül összefüggő hátrányok leküzdése érdekében a
társadalmi felzárkózással kapcsolatos feladatok:
- a helyi projektek különböző programelemeinek segítése,
- a helyi szinten elérhető humán szolgáltatások felmérése,
- saját, valamint a térségben elérhető kapacitásokra építve a korábban nem elérhető humán
szolgáltatásokhoz történő hozzáférés elősegítése,
- rendszeres információnyújtás, konzultációs lehetőség biztosítása a helyi szervezetek és a
felzárkózási programokban résztvevő települések önkormányzatai számára a további helyi
fejlesztésekhez (pl. pályázati információk, tanácsadás),
- a programba bevont külső együttműködő partnerek és szolgáltatók felkészítése,
- a helyi programok működésére vonatkozó eljárások kialakítása,
- folyamatos szakmai, módszertani és adminisztrációs háttér nyújtása a helyi projektek számára.
Humán szolgáltatások biztosítása:
A nyújtott szolgáltatások célja egyrészt a munkahelyteremtés, a munkához, valamint a megfelelő
munkaerőhöz jutás, a munkahely megtartását segítő szolgáltatások nyújtása (munkaerő piaci
szolgáltatások), másrészt a felnőttképzési tevékenységgel érintett egyének minél teljesebb körű
kiszolgálása (felnőttképzési szolgáltatások), harmadrészt akkreditált programok megvalósítása a
hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében.
Európai Uniós projektek keretében az alábbi programok tervezett megvalósítása történik:
TÁMOP 5.3.6-11/01 és TÁMOP 5.3.6-11/02) Komplex telep-program
A támogatás célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű
emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése. A célok eléréséhez a projekt
megvalósítói (konzorciumi partnerek és együttműködő szervezetek) által nyújtott, egyéni
adottságokra és szükségletekre épülő, több elemből álló, összetett beavatkozási eszközrendszer
szükséges.
TÁMOP 5.3.8/B-12/1-2012-0001 A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci
esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések és támogató szolgáltatások
A kiemelt projekt megvalósulása a hátrányos, ezen belül is kiemelten a leghátrányosabb helyzetű
térségek hátrányos helyzetű, munkavállalás szempontjából aktív korú lakosainak az elsődleges
munkaerő-piacra való belépését segíti elő.
A hátrányos helyzetű munkavállalók helyzetének olyan komplex felmérését is biztosítja, amely a
további felzárkóztatást szolgáló programok megvalósításához kiinduló pontként szolgálhat. A
program a konkrét segítségnyújtáson túl a megvalósítás tapasztalatainak elemzését és közzétételét is
felvállalja.
TÁMOP 5.3.10.-12/1-2012-0001 A leghátrányosabb helyzetű csoportok életviteli
kompetenciáinak fejlesztése
A kiemelt projekt célja olyan képessé tevő/motiváló képzések, támogató szolgáltatások biztosítása,
amelyek lehetővé teszik, hogy később a leghátrányosabb helyzetű csoportok hagyományos
képzési/foglalkoztatási programokba sikerrel kapcsolódhassanak be.
Az alacsony iskolai végzettségű, vagy iskolai végzettséggel nem rendelkező inaktív státuszú
emberek mentális, pszicho-szociális állapota javuljon, alapkompetenciáik szintje emelkedjen,
szociális és életviteli készségeik javuljanak, minél nagyobb számban kapcsolódjanak be a
hagyományos képzési, illetve foglalkoztatási programokba, valamint képessé váljanak a
közösségben, közösségi tevékenységekben aktívan részt venni.
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TIOP 3.2.3.- 12/1 A KISTÉRSÉGEKBEN KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÁSOK
INFRASTRUKTURÁJÁNAK FEJLESZTÉSE
A kistérségi közösségi szolgáltatások infrastrukturális fejlesztését szolgáló kiemelt projekt célja a
társadalmi integrációt elősegítő szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése, a helyi
szinten elérhető szolgáltatások fejlesztése és bővítése. A létrejövő modellértékű innovatív,
többfunkciós kirendeltségként működő Közösségi Központok a felzárkóztató programokhoz
kapcsolódóan az ott élők közösségi szolgáltatásokhoz való általános hozzáférési problémáinak
enyhítését, ellátásainak korszerűsítését és helyzetük javítását szolgálják.
TÁMOP-5.3.1-B-1-11/1-2012-0001 „Nő az esély” Roma emberek képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben
Projektgazda: ORÖ
Konzorciumi partner: TKKI
A projekt céljai:
•

A társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci diszkriminációval küzdő munkanélküli
roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglakoztatásának
javítása.

•

Szociális és gyermekjóléti szakmákra való képzésük és ezen intézményekben történő
foglalkoztatásuk előkészítése.

TÁMOP-5.3.1-B2-12
Roma emberek, elsősorban roma nők társadalmi befogadásának és foglalkoztatásának javítása, a
szociális és gyermekjóléti ellátórendszer intézményeiben történő foglalkoztatásuk támogatásával.
Jelen B2-es konstrukció elsősorban a B1 projekt keretében a képzést sikeresen elvégzők
foglalkoztatásának támogatására irányul.
ÁROP-2.2.15.-12/1-2012-2012-0001 Roma felzárkózás módszertani támogatása
Cél, hogy az Országos Roma Önkormányzat, mint ernyőszervezet biztosítsa a megfelelő szakmai,
módszertani, adminisztratív alapot, monitoring rendszert és adatbázist a cigány kisebbségi
önkormányzatok számára a felzárkózási programokban való sikeres és eredményes részvételhez. A
cigány kisebbségi önkormányzatok humánerőforrás kapacitása képzések révén el tudja látni a helyi
szinten történő társadalmi felzárkózáshoz szükséges adminisztratív és érdekképviseleti feladatokat.
A projekt fő vállalásai:
a) Közhasznú munkaerő kölcsönző, munkaszervezést és közvetítést szolgáló támogató hálózat
kialakítása
b) Pedagógia Szakmai Szolgáltató Intézet létrehozása.
c) Társadalmi felzárkózási ágazati módszertani útmutató kidolgozása.
d) A roma kisebbségi önkormányzatok közigazgatási szakmai hálózatának kialakítása
e) A fenti célok monitorozására alkalmas indikátorok forrásául szolgáló, hiteles adatbázis kiépítése.

ÁROP 1.1.16 - Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása
A kiemelt projekt fő célja a települési önkormányzatok köztisztviselőinek és közalkalmazottainak
szemléletformálása és felkészítése a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésére, az elkészített
esélyegyenlőségi program végrehajtására és folyamatos frissítésére. A Türr István Képző és Kutató
804

Intézet (TKKI) mentori hálózatot működtet és képzést tart az önkormányzatok számára. A helyi
esélyegyenlőségi programokban megfogalmazott intézkedések a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák, gyermekek, nők, idősek, valamint a
fogyatékkal élő személyek esélyegyenlőtlenségének csökkentésére irányulnak.
TÁMOP–2.2.4.-11/1-2012-0037 Szak-és felnőttképzés területét érintő társadalmi kutatások
magyarországi tapasztalatainak megosztása határon túli fiatal kutatókkal
Kutatási terület iránt érdeklődő – szociológusok, szociálpolitikusok, közgazdászok, pedagógusok,
humán végzettségűek – fiatal, pályakezdő erdélyi és felvidéki diplomások részére
társadalomkutatási módszertani tapasztalatok átadása, képzési program fejlesztése, akkreditálása és
megvalósítása, közös kutatási program lefolytatása – a hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása,
szakmai képzését befolyásoló tényezők feltárása területén –, tapasztalatátadás a határon túli
magyarságot érintő társadalmi problémák elemzése és önálló kutatási programok megtervezése
során.
TÁMOP-2.2.4.-11/1-2012-0034- Tovább egy életen és két határon át!
Magyar tapasztalatok átadása szlovákiai és romániai felnőtt képző intézmények és munkaügyi
központok szakembereinek.
Külföldi jó gyakorlatok átvétele felnőttképzés, társadalmi felzárkózás, cigányság reintegrációja,
munkavállalók foglalkoztathatósága terén.
TÁMOP-2.2.4.-11/1-2012-0027 1Másért-Társadalmi felzárkózási folyamatok fejlesztése a
képzési, módszertani tapasztalatok átadásával
A 1Másért projekt elsődleges célja, hogy a TKKI Miskolci Igazgatóság a hátrányos helyzetűek
felzárkózásában, szak-és felnőttképzés területén szerzett tapasztalatainak átadása megvalósuljon a
szlovákiai, határ menti területek hátrányos helyzetűekkel, szakképzéssel, felnőttképzéssel
foglalkozó szervezetei számára. A tapasztalatátadás és a közös rendezvények eredményeképpen,
közös Képzés Irányítási Kézikönyv és két darab előzetesen kiválasztott, a hátrányos helyzetűek
szakmai képzését segítő képzési program és 10 modul tananyagának kifejlesztésére kerül sor.
TÁMOP 3.3.13-13/1 Eötvös József Program Pedagógiai - szakmai szolgáltató intézet
fejlesztése és Projektháló
Az Eötvös József Program keretében a TKKI a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal
együttműködve, a meglévő pedagógiai szakmai szolgáltatókkal teremti meg azt az
intézményrendszert, amely speciálisan a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek,
tanulók előrehaladásának segítése érdekében biztosít pedagógiai - szakmai szolgáltatásokat.
TÁMOP 1.4.5.-12/1-2012-2012-0001- Jól meNő vállalkozásokért
„Nők a vállalkozói szférában”
A projekt közvetlen célja elsősorban a hátrányos helyzetű térségekben élő, hátrányos helyzetű,
szakképzett álláskeresők, többségében a munkaerőpiacról hosszabb ideje távol levő nők
vállalkozóvá válásának, illetve munkába állásának elősegítése.
TÁMOP 2.4.3.-D-3-13/1- „Foglalkoztatási szövetkezet - híd a munka világába”
A pályázat keretében benyújtott projektet 3 tagú konzorcium valósítja meg: az Országos Roma
Önkormányzat (ORÖ, konzorciumvezető), a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) és a Türr István
Képző és Kutató Intézet (TKKI). A projekt keretében létrehozandó – a foglalkoztatási szövetkezet
megalapítását előkészítő – szervezet hosszú távú célja, hogy a 2006. évi X. törvény 2012. évi
XXXVII. törvény 3. §. által beiktatott módosítása alapján megvalósítsa egy országos foglalkoztatási
szövetkezet előkészítését és létrehozását.
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KEOP-7.9.0/12-2013-0039 Tiszatér-környezet stratégiai fejlesztése
Az öt országot összekapcsoló Tisza folyó kiemelt fejlesztési területet jelent, annak deklarálása
révén, hogy a Tisza folyó tereinek a fejlesztése a Duna makro-régió stratégia elválaszthatatlan
részét képezi. A tiszai öt ország (Ukrajna, Szlovákia, Románia, Szerbia és Magyarország)
összehasonlításában a leghosszabb folyószakasz Magyarországot érinti, ez alapján érthető és
elfogadható a kezdeményezés, hogy a folyó és térkörnyezetének összehangolt fejlesztésére szóló
stratégia kidolgozását tervezi
Egyéb szakmai feladatok:
Az Eötvös József Program (TÁMOP 3.3.13) keretében Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR)
országos szakmai támogatását, megújítását, bevezetését tervezi a TKKI. Az Integrációs Pedagógiai
Rendszer intézményi adaptációja és működtetése intézményfejlesztést, pedagógiai módszertani
fejlesztést jelent, amely hatékony együttnevelés során a szociális környezetből és a képességek
fejlettségéből adódó hátrányok ellensúlyozását célzó nevelő-oktató tevékenységben nyilvánul meg.
A TKKI 2014. évben a Belügyminisztériummal együttműködve a téli közfoglalkoztatást kiegészítő
képzési program keretében alapkompetencia fejlesztő és felzárkóztató képzéseket folytat a korábban
megkezdett közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó képzéseken túl.
10. cím Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei
10.1. alcím Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
Kiadás
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
- 20/22/24 Egészségügyi
intézmények rendkívüli
támogatása
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
- szervezeti változásból adódó
átrendeződés
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

12 559,4

8 314,9

4 244,5

694,0

-5 510,2

-5 510,2

0,0

0,0

-5 510,2

-5 510,2

0,0

0,0
478,5

0,0
500,2

0,0
-21,7

0,0
-1,0

500,2

500,2
-21,7
0,0
4 222,8

-1,0
0,0
693,0

-21,7
0,0
7 527,7

0,0
3 304,9

Általános feladatok
A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetet a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm.
rendeletével, az Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézetnek, az Egészségügyi Szakképző és
Továbbképző Intézetnek, az Országos Gyógyszerészeti Intézetnek, valamint az Országos
Szakfelügyeleti Módszertani Központnak az Egészségügyi Minőségfejlesztési és Kórháztechnikai
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Intézetbe történő beolvasztásával, és ezzel egyidejűleg a befogadó szervezet nevének módosításával
2011. május 1-jei hatállyal hozta létre.
Az Intézet egyrészt ellátja az jogelődintézmények feladatait, másrészt módszertani intézményként
funkcionál mindazon feladatok tekintetében, amelyek a Kormány által megtárgyalt Semmelweis
Tervben, valamint az azzal összefüggésben az 1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozatban az
egészségügyi ellátórendszer szervezeti átalakításával, a betegút-szervezéssel függnek össze, továbbá
intézményfelügyeleti, intézményfenntartói feladatokat lát el a tárca irányítása alá tartozó
egészségügyi intézmények felett.
Az egészségügyi szakdolgozók támogatott továbbképzéséhez kapcsolódó feladatokat 2012. évtől a
GYEMSZI látja el.
• Intézményfenntartói feladatkörben (100 kórház tartozik e körbe)
-

Humánigazgatási feladatok (főigazgatók, gazdasági igazgatók tekintetében munkakör
betöltésére pályázat kiírása, lebonyolítása, a jogviszony létesítéshez és megszüntetéshez
kapcsolódó okiratok elkészítése, egységes munkaügyi nyilvántartás vezetése,
szabadság/távollét nyilvántartás, egyéb munkavégzésre irányuló tevékenység vizsgálata és
engedélyezése);

-

Gazdálkodási, költségvetési feladatok (intézmények éves költségvetésére vonatkozó
javaslatkészítés, meghatározni, érvényesíteni, ellenőrizni az előirányzatokkal, létszámmal,
vagyonnal való szabályszerű, hatékony gazdálkodás követelményeit, meghatározni az
irányításunk alá tartozó intézmények gazdálkodásának, előirányzat felhasználásának
részletes rendjét, intézményi költségvetéssel és beszámolóval kapcsolatos feladatellátás,
összegyűjteni, ellenőrizni, összesítve továbbítani a felügyeleti szerv részére az irányításuk
alá tartozó intézmények elemi költségvetését, évközi és éves beszámolóit, következő
költségvetési évekre vonatkozó bevételi terveket, többletigényeket, évközi előirányzatmódosítási kérelmeket, jóváhagyni a 10.2. címen belüli előirányzat és létszám
átcsoportosításokat);

-

Intézményekhez kapcsolódó jogi feladatok (peres eljárásokban képviselet, az intézmények
szerződés nyilvántartási rendszerének kidolgozása, feltöltése, nyomonkövetés, központi
irányelvek megfogalmazása, szabályozók kiadása);

-

Intézményeknek oktatatások, előadások szervezése;

-

Kritikus helyzetben lévő kórházak válságkezelése;

• Vagyongazdálkodás, tulajdonosi joggyakorlás körében (tulajdonosi jogkörbe tartozó
vagyonelemek
hasznosítássával
kapcsolatos
tevékenység,
nyilvántartás
vezetés,
szerződéskötések, vagyonkarbantartás). A GYEMSZI több mint 1000 ingatlant kezel, ezen túl a
fenntartásába tartozó intézmények teljes ingó vagyona, készlete, vagyoni értékű joga a
GYEMSZI tulajdonosi joggyakorlásába került.
• Központosított közbeszerzési eljárások (földgáz, villamos energia, mobil távközlési
szolgáltatások) - GYEMSZI, mint középirányító szerv és fenntartó- a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm.
rendelet 2/A. § m) pontja szerint- jogosult a közbeszerzéseket összevontan lefolytatni, illetve az
intézmények közbeszerzési eljárásaival kapcsolatban folyamatba épített és utóellenőrzéseket
végezni. Az ilyen formán összevont beszerzési rendszerben a közbeszerzési törvény
szabályainak megfelelően az egészségügyi intézmények irányába közbeszerzési lebonyolítói
tevékenységet is ellát.
• A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) által kiadott, a GYEMSZI és feladatköreivel érintett
intézmények közbeszerzéseinek ellenőrzéséről és engedélyezéséről szóló eljárásrend szerint a
Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet felügyelete alá
tartozó, az állam tulajdonában lévő, és az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó
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egészségügyi szolgáltató intézmények valamennyi egyedileg indított közbeszerzésének
egészségügyi szakmai, és gazdálkodási indokoltságát, valamint a fedezetigazolás meglétének
ellenőrzését is a GYEMSZI látja el.
• Betegellátás minőségének garanciái
-

-

Az egészségügyi ellátásokkal összefüggésben az egészségügyi szakmai tevékenységek
minőségértékelésének, az értékelési célú adatgyűjtéseknek, a minőségfejlesztési feladatok
koordinálásának szakmai irányítása, dokumentálása, valamint a betegbiztonság
szempontjainak érvényesítése.
A minőségügyi szakfőorvosi / minőségügyi szakterületi vezetői rendszer kiépítése, a
pályázati eljárás lefolytatása, és a rendszer folyamatos működtetése.
Az ágazati minőségügyi és betegbiztonsági stratégia (MIBES) karbantartása, és a
megvalósításhoz kapcsolódó feladatok ellátása.
Az ellátórendszer szakmai megújulását segítő szakmai kollégiumi rendszerhez kapcsolódva
a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Ennek keretében az egészségügyi
szakmai irányelvek kidolgozásának módszertani támogatása.
A TÁMOP 6.2.5/A projekt keretében létrejövő intézményi akkreditációs rendszer kötelező 5
éves fenntartásának feladatai.

Az ellátórendszerben dolgozók támogatása, megtartása

•

-

Az egészségügyi humán erőforrások területén részt vesz az ágazati humánerőforrás stratégia
kidolgozásában és operatív megvalósításában.
Biztosítja az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács működési feltételeit.
Segíti a támogatott képzések indítását.
Ellátja az egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzését.
Ellátja a szakdolgozói licenszvizsgák koordinációját, lebonyolítását és adminisztrációját.
Ellátja a Nemzeti Vizsgabizottság titkársági feladatait..
Továbbá
biztosítja
a
nyugdíjasok
jövedelem-kiegészítéséhez,
valamint
a
továbbfoglalkoztatási kérelmekhez, és az illetmény-, és bérkiegészítéshez kapcsolódó
koordináló, ügyintéző feladatköröket.

Gyógyszerészeti hatóságként

•

-

-

Mint gyógyszerészeti államigazgatási szerv a magyar gyógyszerellátás biztonságának egyik
letéteményese, a magyar lakosság gyógyszerellátási biztonságának őre. Így feladatai között
kiemelhetőek: gyógyszerek forgalomba hozatali engedélyezése, gyógyszerellátás
ellenőrzése, felügyelete.
A gyógyszerbiztonság fenntartása érdekében farmakovigilancia rendszer működtetetése.
Piacfelügyeleti ellenőrzések lefolytatása. Gyógyszerismertetés hatósági feladatainak
ellátása.
Gyógyszerhiány kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása.
Klinikai vizsgálatok engedélyezése.
Gyógyszerészeti módszertan fejlesztése.

Az ágazati informatika területén kiemelt tevékenységek

•
-

Statisztikai adatgyűjtés.
Ágazati statisztikai adatgyűjtési feladat végrehajtását megalapozó informatikai fejlesztés
(EKOP-VIR).
Egészségügyi rendszer teljesítményértékelése.
A TÁMOP 6.2.3. "Katéter & MONIKA" projekt fenntartásához szükséges elemzői bázis
létrehozása.
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Egészségügyi szakmai feladatok

•
-

-

Kapacitás átcsoportosítás, kapacitásigény fenntartói benyújtása a tartalék kapacitás terhére,
előzetes többletkapacitás igények fenntartó általi benyújtása. Szakmai prioritásokhoz kötődő
többletkapacitás igények fenntartó általi benyújtása, kihasználatlan kapacitás miatti
fenntartói intézkedés.
Ellátási területmódosítási kérelmek fenntartói benyújtása.
Finanszírozási szerződéskötés, szerződésmódosítás (működéssel és kapacitással kapcsolatos
melléklet, TVK módosítás, szezon index, intézményi kvóták, keretek, egyéb finanszírozással
kapcsolatos ügyek).

•

Rendszeres és ad hoc adatszolgáltatások

•

Uniós fejlesztési projektekben kedvezményezetti feladatok elvégzése, egyéb esetekben szakmai
előkészítés és korodinálás, valamint ellenőrzési feladatok, összesen 451 projektben vesz részt a
GYEMSZI.

2014. évi új feladatok
•
•

•

•

•
•
•
•
•

•

Kiemelt jelentőségű az egységes nyilvántartások, elemzések informatikai hátterének
megteremtése.
A 2012. évi struktúraátalakítást és az integrációkat követően el kell végezni az ellátórendszer
kapacitásainak, tevékenységeinek átfogó elemzését, felülvizsgálatát, illetve az ellátórendszer
változásaihoz igazodó feladatarányos finanszírozási rendszer kiterjesztési lehetőségeit
modellezni szükséges.
Prioritás az egyéni betegutak és a jellemző betegút-struktúrák elemzése, valamint ezekből az
ellátórendszer egészének működésre vonatkozó következtetések levonása (a hazai tapasztalatok
és a kapcsolódó nemzetközi megoldási lehetőségek figyelembevételével).
TÁMOP 6.2.5/B projekt megvalósítása a betegútszervezés hatékonysága érdekében, TIOP
2.3.1. intézményközi informatikai rendszer, TIOP 2.3.2. közhiteles nyilvántartások és központi
jelentéstovábbító rendszer, TIOP 2.3.3. kórházi intézményi infrastruktúra fejlesztés, TÁMOP
6.2.7. egészségügyi informatikai rendszerek bevezetését előkészítő képzések szervezése,
lebonyolítása.
Az ellátórendszerben tapasztalt hiányosságok megoldására a betegellátási szükségleteket szem
előtt tartó javaslatok készítése (pl.: új ellátási formák bevezetésének lehetősége).
Az ellátórendszer minőségének javítását célzó belső projektek koordinációja; a minőségügyi
szakfőorvosi / minőségügyi szakterületi vezetői rendszer kiépítése.
A szakmai irányelvfejlesztés módszertanának átdolgozása a bizonyítékokon alapuló orvosi
gyakorlat megerősítése érdekében a nemzetközi normáknak megfelelően.
Részvétel a minimumfeltételek rendszerének revíziójában.
A határon átnyúló egészségügyi ellátások vonatkozásában, uniós irányelv alapján végzendő
felmérési, minőségügyi, betegbiztonsági, nyilvántartási, szolgáltató értékelési feladatok
ellátása;
Az ágazati statisztikai adatgyűjtési feladat végrehajtását megalapozó informatikai feladatok
elvégzése, szaktanácsadás megszervezése és működtetése, az új terápiás, diagnosztikus
eljárások magyar ellátórendszerben való alkalmazhatóságának vizsgálata.
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10.2. alcím Gyógyító- megelőző ellátás intézetei
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- létszámváltozás
- szervezeti változásból adódó
átrendeződés
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

366 327,7

365 741,5

586,2

64 161,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
139 877,2
0,0

0,0
139 855,5

0,0
21,7

0,0
20 900,0
-89,0

113 428,5
26 448,7
0,0
506 204,9

113 406,8
26 448,7
0,0
505 597,0

21,7

20 561,0
428,0
0,0
85 061,0

0,0
607,9

Általános feladatok
A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi
Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény
értelmében a megyei önkormányzatoknak az általuk ellátott fekvőbeteg-szakellátásokhoz és
integrált járóbeteg-szakellátásokhoz kapcsolódó vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei
önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, valamint a
Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő egészségügyi intézmények, azok vagyona és vagyoni
értékű joga, valamint a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező
vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok (a megyei önkormányzat tulajdoni hányada
erejéig) 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerültek. A törvény elrendelte továbbá a fekvőbetegszakellátási kapacitások és ellátási területek újraosztását, meghatározva annak szempontjait.
Az Esztergom Város Önkormányzata egyes intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLXXXVI.
törvény rendelkezett - a 2011. évi CLIV. törvény analógiájára - az Esztergomi Városi
Önkormányzat intézményeinek, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos vagyon és vagyoni
értékű jogok, továbbá az intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói jogok és kötelezettségek
állam általi átvételéről.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénnyel átrendezésre
kerültek az állami és az önkormányzati feladatok. A törvény rendelkezései a települési
önkormányzatok kötelező feladataként csak az egészségügyi alapellátást, az egészséges életmód
segítését célzó szolgáltatásokat határozták meg, azaz a járó- és fekvőbeteg-szakellátási tevékenység
kikerült az önkormányzatok kötelező feladatainak köréből.
Az önkormányzati feladatok változásával összhangban a 2012. évi XXXVIII. törvény alapján a
települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő, a törvény 1. mellékletben felsorolt
egészségügyi intézmények, valamint az ezen intézményekkel kapcsolatos valamennyi vagyon és
vagyoni értékű jog, kivéve az önkormányzati tulajdonban levő szellemi (szerzői és iparjogvédelmi)
tulajdonjogokat, továbbá az intézményekkel kapcsolatos fenntartói jog és kötelezettség, valamint a
törvény 2. mellékletben felsorolt intézmények által az átvett feladat ellátásához bármilyen jogcímen
használt, önkormányzati tulajdonban lévő vagyon 2012. május 1-jével a magyar államra a törvény
erejénél fogva átszállt. Átvételre került, és a magyar államra szállt át az átvett feladat ellátását
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végző, vagy a feladat ellátásában közreműködő, a települési önkormányzat vagy az átvett intézmény
által alapított, az átvett feladat végzésében közreműködő közalapítvány, alapítvány, és azok a
gazdasági társaságok és egyéb gazdálkodó szervezetek, amelyek az átvett feladat ellátásában
közreműködnek és részben (a tulajdoni hányad erejéig), vagy egészben a települési önkormányzat
tulajdonában állnak.
Az intézmények a szállítói tartozásukkal együtt kerültek átvételre.
A törvényi és rendeleti feltételek megteremtésével a megyei, fővárosi egészségügyi intézmények
állami tulajdonba és fenntartásba vételével az elmúlt 20 év legnagyobb mértékű szervezeti
átalakítása valósult meg, amely elősegíti egy gazdaságosabb és hatékonyabb fekvő- és járóbeteg
ellátási struktúra működtetését.
Az önkormányzati egészségügyi intézmények állami tulajdonba és fenntartásba vételével:
− az önkormányzati adósságállomány konszolidációja megvalósult, ezáltal az egészségügyi ágazat
nagymértékben hozzá tud járulni az ország versenyképességének javításához,
− a nyújtott szolgáltatások, az intézményfenntartás és intézményfelügyelet tekintetében
biztosítható az egységes módszertani irányítás,
− megvalósítható a fekvő- és járóbeteg ellátás országos szintű ellátásszervezés, a térségi szintű
betegútszervezés, ezáltal az egységes, minőségi ellátásokhoz való hozzáférésen alapuló
ellátórendszer működtetése.
A fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi
háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában
lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről,
valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény 1. sz.
melléklete szerint 28 gazdasági társasági formában átvett intézmény által ellátott feladat került a
GYEMSZI középirányítói jogkörébe. A 2013. július 16-ával törzskönyvileg bejegyzésre került
további 3, korábban gazdasági társasági formában működő szolgáltató feladatait az újonnan
létrehozott költségvetési szervezetek látják el a 10.2. cím alatt.
11. cím Közgyűjtemények
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
- 4. Egyéb kulturális
intézmények cím intézményei
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

16 813,5

5 099,0

11 714,5

2 882,0

0,2

0,0

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0
-226,7

0,0
28,9

0,0
-255,6

-29,1
-203,5

-5,0

-24,1
-203,5

33,9

33,9

811

0,0
43,0

- létszámváltozás
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
- Hatvani Vadászati Múzeum
és Ludovika üzemeltetése
- Országjáró Múzeumok
program
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
-28,0
393,0

43,0
0,0

-28,0
393,0

100,0

100,0

293,0
16 980,0

293,0
11 852,1

5 127,9

0,0

2 925,0

Általános feladatok
A címhez tartozó muzeális intézmények, könyvtárak és levéltárak (összesen 15 költségvetési szerv)
fenntartása és fejlesztése a kulturális javak széles körű hozzáférhetőségének biztosításával szolgálja
a Kormányprogramban meghatározott feladatok megvalósítását.
Ezek a közgyűjtemények a nemzet számára meghatározó jelentőségű közintézmények: az ország
legnagyobb közgyűjteménye a Magyar Nemzeti Levéltár, amely tagintézményként működteti a
megyei levéltárakat is.
Az Országos Széchényi Könyvtár az európai nemzeti könyvtárak rendszeréhez igazodva,
felbecsülhetetlen jelentőségű tudásközponti funkciót lát el, míg az Országos Idegennyelvű Könyvtár
kiemelt feladata a nemzetiségi és idegennyelvű irodalom gyűjtése.
Az EMMI fenntartásában lévő országos múzeumok és szakmúzeumok hálózata (Magyar Nemzeti
Múzeum, Magyar Természettudományi Múzeum, Néprajzi Múzeum, Szabadtéri Néprajzi Múzeum,
Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Petőfi Irodalmi Múzeum, Szépművészeti Múzeum,
Iparművészeti Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár Ludwig Múzeum
– Kortárs Művészeti Múzeum, Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, Országos
Színháztörténeti Múzeum és Intézet) közel 15 millió műtárgyat őriz azzal a céllal, hogy ezek minél
nagyobb hányadát tárja a látogatók elé, virtuálisan, vagy valóságos kiállításokon. A vidéki filiálék
rendszerén keresztül az egész országot lefedő hatókörrel rendelkeznek.
Az intézményrendszer közfeladatellátása kiterjed a közgyűjteményekben őrzött kulturális javak
megőrzésére, feldolgozására, kiemelt hangsúllyal azok megismertetésére, bemutatására és
közreadására a társadalmi szerepvállalás igényével.
Az intézmények tevékenységének fejlesztése során törekedni kell a feldolgozás korszerűsítésére, a
látogatók és a könyvtári szolgáltatásokat igénybevevők minél nagyobb számú megszólítására, a
muzeális intézményi, a könyvtári és levéltári szolgáltatások korszerűsítésére a 21. századi infokommunikációs technika alkalmazásával.
2014. évi új feladatok
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 23/A. § (2) bekezdése alapján díjazást kötelező
biztosítani a közkönyvtárakban kölcsönzött művek szerzőinek a közös jogkezelő szervezet útján, s
ezt a kultúráért felelős minisztérium költségvetésében kell biztosítani. A szerzői joggal kapcsolatos
feladatokat 2014. évtől kezdve az Országos Széchényi Könyvtár látja el.
Az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásáról és a hatvani Grassalkovich-kastély
rekonstrukciójának szükségességéről szóló 1242/2011. (VII.15.) Korm. határozatban foglaltak
eredményeképp az intézmény 2014 februárjában megnyitja kapuit. A Magyar Természettudományi
Múzeum tagintézményeként létrejövő kiállítóhelyet egyszerre szükséges az MTM struktúrájába,
szakmai-módszertani projektejeibe integrálni, ugyanakkor - jelentőségének megfeleleően - országos
és nemzetközi szinten is kiemelt turisztikai célpontként pozícionálni.
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12. cím Művészeti intézmények
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
- egyszeri feladatok kivétele
miatti bázis csökkentés
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
Többlet (jogcímenként)
- Operaház: Erkel Színház
működtetése
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

11 313,3

2 537,0

8 776,3

981,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
-1 410,5
-110,5

0,0
400,0

0,0
-1 810,5
-110,5

0,0
0,0

-1 700,0
400,0
1 100,0
1 100,0
11 002,8

-1 700,0
400,0
0,0

1 100,0

137,0

2 937,0

1 100,0
8 065,8

137,0
1 118,0

Általános feladatok
A Magyar Állami Operaház Budapest alaptevékenységébe többek között az alábbi fontosabb
feladatok tartoznak:
 az egyetemes opera- és balettművészeti alkotások, nemzeti alapintézménynek megfelelő
magas színvonalú bemutatása, repertoáron tartása, fokozott figyelemmel a magyar szerzők
műveire;
 az opera- és balettelőadások mellett a zeneirodalom más színpadi műveinek bemutatása,
zenekari koncertek és egyéb művészeti rendezvények, események rendezése;
 nemzetközi hírű operaénekesek és balett művészek vendégszerepeltetése;
 az „Operaház Mesterművésze” díj, valamint az operaházi „Örökös tagság” gondozása;
 új művek létrejöttének elősegítése és azok bemutatása;
 az Operaház épületének – amely a nemzeti kulturális örökség, valamint a világörökség része
–, valamint az Operaház történetének, működésének, tevékenységének a nagyközönség
számára történő bemutatása;
 a Magyar Állami Operaház Budapest birtokában lévő kulturális emlékek megőrzése, a
műemlék épület fenntartása és gondozása;
 az Operaház közönségkapcsolatainak folyamatos erősítése, különös tekintettel a vidéken
élőkre, a határon túli magyarokra, a külföldi látogatókra, a műfaj új közönségének
kinevelésére, valamint a törzsközönség megtartására és növelésére;
 együttműködés a Budapesti Filharmóniai Társasággal;
 a Magyar Állami Operaház nemzetközi és hazai hírnevének erősítése érdekében külföldi és
belföldi vendégszereplések szervezése, amennyiben ezek nem gátolják az évadterv alapján
teljesítendő feladatok végrehajtását;
 az opera- és a balettművészet utánpótlásképzésének részeként azoknak a fiatal
művészeknek, akiket saját produkciójában kíván felléptetni, ösztöndíj biztosítása,
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mesterkurzusok szervezése, valamint a fiatal művészek színpadképességének fokozására
képzés biztosítása a Magyar Állami Operaház énekstúdiójában, valamint balettkarában;
az állami tulajdonú, nagy értékű mesterhangszerek felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
ellátása;
az idén újra megnyitott Erkel Színházban az értékes operairodalom magas művészi
színvonalú, széles közönségréteghez történő eljuttatása, különös tekintettel az ifjúság zenei
nevelésére, valamint az operajátszással való megismertetésére.

A Pesti Magyar Színház legfontosabb alapfeladatai az alábbiak:







a színpadi műfajok sokszínűségének változatos megjelenítése;
klasszikus és fél klasszikus drámai művek, magyar és külföldi kortárs színdarabok
bemutatása;
gyermek- és ifjúsági produkciók bemutatása a Nagyszínpadon
a polgári színházeszmény megvalósítására törekedve műsorára tűzi és repertoárján tarja
Európa és a világ korszerű, a polgári eszmeiséget tükröző színpadi műveit;
repertoárján kiemelt szerepet biztosít a magyar polgári fejlődés legjobb színpadi
alkotásainak;
kiemelt figyelmet fordít a szép magyar beszéd gondozására.

13. cím Sportintézmények
13.1. alcím Nemzeti Sport Intézet
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

203,0

6,0

197,0

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
206,0

0,0
206,0

0,0
0,0

0,0
12,0

206,0
0,0
409,0

206,0
0,0
212,0

0,0
197,0

12,0
0,0
32,0

Általános feladatok
A sport támogatásával összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi LXXXII.
törvénnyel módosított, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, a
személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, továbbá a sportról szóló 2004. évi I.
törvény, valamint a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, az olimpiai
járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet, az állami sportinformációs rendszerről szóló
166/2004. (VI. 21.) Korm. rendelet, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint a Nemzeti Sport
Intézet által ellátandó feladatok, különösen a látvány-csapatsportágak támogatásával kapcsolatos
feladatok: az érintett sportszervezetek, szakszövetségek tájékoztatása, a sportfejlesztési program
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jóváhagyása, hatósági nyilvántartás vezetése, támogatási igazolások kiadásával összefüggő
tájékoztatás, hatósági igazolás kiadása, jelzálogjog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésének
ügyintézése, előrehaladási jelentések feldolgozása, ellenőrzési tevékenység, záróbeszámolók
elfogadása, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő adatszolgáltatási tevékenység.
13.2. alcím Nemzeti Sportközpontok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
- 20/24/15 Nemzeti Olimpiai
Központ beruházás támogatása
- 20/24/16 Tüskecsarnok és új
uszodakomplexum beruházás
támogatása
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- FINA 2021-es "vizes" VB
jogdíja
- Sportdiagnosztika
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

9 680,6

2 300,0

7 380,6

614,0

-3 603,0

0,0

-3 603,0

0,0

-1 139,0

-1 139,0

-2 464,0

-2 464,0

0,0
0,0
1 142,5
1 129,5
13,0
7 220,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 142,5

0,0
0,0
0,0

2 300,0

1 129,5
13,0
4 920,1

614,0

Általános feladatok
A Nemzeti Sportközpontok fő feladata az olimpiai központok működtetése és fejlesztése, az egyes
sporttal kapcsolatos, kiemelt állami feladatok ellátásának elősegítése, az egyéb, állami tulajdonban
lévő, az állami vagyon részét képező, vagyonkezelésébe, használatába, üzemeltetésébe adott,
valamint egyes, az EMMI vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok – különösen sportlétesítmények –
üzemeltetéséről, hasznosításáról, fejlesztéséről történő gondoskodás. A Nemzeti Sportközpontok
feladata továbbá a Magyar Sportmúzeum működtetése, valamint a sportdiagnosztikai feladatok
ellátása.
2014. évi új feladatok
A Nemzeti Sportközpontok a 2014. évben kiemelt feladatként tekint a 2016. évi olimpiára és
paralimpiára való sportolói felkészülés infrastrukturális feltételeinek biztosítására. Ennek keretében
a szükséges felújítások és karbantartások elvégzése és a sportolók felkészülésének teljes körű
biztosítása a prioritás. További feladatot jelent a következő évek nemzetközi versenyeire és
eseményeire való felkészülés. Ennek keretében a Nemzeti Sportközpontok megvizsgálja az
események lebonyolításhoz szükséges feltételeket, és amennyiben elengedhetetlen az adott
létesítmény fejlesztése, felújítása, illetve eszközök beszerzése, akkor a jogszabályi
követelményeknek megfelelően elvégzi azokat.
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14. cím Országos Mentőszolgálat
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- létszámváltozás
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
- Koraszülött mentés
mentőgépkocsik szükséges
cseréje (2 db)
- 22 db új mentőállomás
személyi költségei

Kiadás

Bevétel

Támogatás

27 209,4

26 826,4

383,0

7 432,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
2 638,4
0,0
2 638,4
3 057,9

0,0
2 638,4

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2 638,4
2 737,9

320,0

420,0

70,0

70,0
825,5

825,5

- 22 db új mentőállomás
dologi költségei
- 200 db gépkocsi működtetési
többlet költségei

70,0

70,0

346,5

346,5

- Mentőorvosi kocsikhoz
kapcsolódó létszámfejlesztése

148,5

148,5

- Orvosi műszerek szükséges
cseréje
- Garantált bérminimum,
koraszülöttmentés
2014. évi javasolt előirányzat

Engedélyezett
létszám (fő)

250,0
1 347,4
32 905,7

330,0

90,0
250,0

1 347,4
32 202,7

703,0

7 852,0

Általános feladatok
A Szolgálat ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 94. §-a, valamint a mentésről
szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet 2. § a) pontja szerinti mentési tevékenységet, illetve biztosítja a
mentés állami mentőszolgálatként való ellátását az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006.
(XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése alapján.
A Szolgálat feladata az ország egész területére kiterjedően az életmentés, a sürgősségi betegellátás,
speciális betegszállítás, elsősegélynyújtás, közreműködik az oxyológiai kutatómunka elvimódszertani irányításában, részt vesz a szolgálat dolgozóinak oxyológiai szakképzésében és
továbbképzésében, továbbá 2012. május 1-jétől a betegszállítás országos irányítását is ellátja.
2014. évi új feladatok
A Szolgálat 2014. évben – a fentiek folyamatos biztosításán, illetve kiterjesztésén túl – további új
feladatokat is ellát: a közfinanszírozott betegszállítás, és a sürgősségi ügyeleti (ún. „orvosi
ügyeleti”) ellátás teljeskörű irányítása, valamint a kórházi ellátási kapacitások folyamatos
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monitorozása, és a sürgősségi feladatok elosztása a kórházak között (az ún. központi
ágynyilvántartó /KÁNy/ funkció átvétele az ÁNTSz-től), az egész országra kiterjedően. További új
feladat a Szolgálat számára – a különböző rendezvények egészségügyi biztosításában való fokozott
részvétel mellett – a magánszolgáltatók által végzett egészségügyi biztosítások megfelelőségének
folyamatos monitorozása is.
16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi
intézetek
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- egyszeri feladatok kivétele
miatti bázis csökkentés
Többlet (jogcímenként)
- Sugárbiológiai Intézet 5 fő
létszámtöbblet (március 31-ig) a
korkedvezményes rendszer
átalakítása miatt
- oltóanyag többlet
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

13 912,5

2 605,8

11 306,7

984,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
-7,2

0,0
0,0

0,0
-7,2

0,0
0,0

0,0

-7,2
1 006,6

0,0

2 605,8

6,6
1 000,0
12 306,1

984,0

-7,2
1 006,6

6,6
1 000,0
14 911,9

Általános feladatok
Az Országos Tisztifőorvosi Hivatal az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló
1991. évi XI. törvényben foglalt egészségügyi célok elérése érdekében a közegészségügy
(környezet- és település-, élelmezés- és táplálkozás, munka-, sugáregészségügy és sugárbiológiai,
toxikológia), a járványügy (fertőző- és nem fertőző betegségek epidemiológiája), az
egészségfejlesztés (egészségnevelés, egészségvédelem), az egészségügyi igazgatás és koordináció,
az egészségügyi és gyógyszerellátás területén az ÁNTSZ központi irányítási, koordinálási feladatait
látja el. Feladata továbbá az egészségügy- és gyógyszerellátás területének irányítása és
koordinálása, az egészségügyi szakfelügyeleti hálózat munkájának szakmai irányítása,
koordinálása, és felügyelete.
A fent meghatározott feladatokon túl itt kerülnek ellátásra a gyermekegészségüggyel, a gyermekek
jólétével, az ezzel kapcsolatos gyermeki jogok érvényesítésével összefüggő feladatok, továbbá az
addiktológia szakterülettel összefüggő szervezési, módszertani tevékenységek.
Feladatellátásában az alábbi szakmai-módszertani feladatokat ellátó intézetek vesznek rész:
Országos Epidemiológiai Központ,
Országos Kémiai Biztonsági Intézet,
Országos Környezetegészségügyi Intézet,
Országos „FredericJuliot Curie” Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet,
Országos Alapellátási Intézet,
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Országos Egészségfejlesztési Intézet,
Országos Élelmezés és Táplálkozástudományi Intézet,
Országos Gyermekegészségügyi Intézet.
Az ÁNTSZ a védőoltásokkal kapcsolatos kötelezettségét, köztük a védőoltások tervezésének, és az
egyes oltóanyagok beszerzésének feladatait az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
valamint annak felhatalmazása alapján a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében
szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM számú rendelet felhatalmazása
alapján végzi el.
Az OTH koordinálja a szervezett népegészségügyi szűrések – emlő-, méhnyak-, vastagbél-szűrés,
valamint a védőnői mintaprogram lebonyolítását.
Human papilloma vírus elleni oltások bevezetése
A méhnyakráknak és rákmegelőző állapotának kialakulásáért jelentős mértékben a Humán
papilloma vírus (HPV) a felelős. A vírus okozta méhnyakrák és annak megelőző állapotai súlyos
népegészségügyi problémát jelentenek. A méhnyakrák ma már védőoltással az esetek jelentős
részében megelőzhető. A HPV oltóanyagok hatásos és biztonságos eszközök a HPV-fertőzés
elsődleges megelőzésére. A védettség kialakításához 3 oltásból álló oltási sorozat beadására van
szükség a 12-13 éves korosztály számára. A magas átoltottság elérése, azaz az oltások jelentette
védelem érdekében a kötelező védőoltási rendbe illesztés indokolt.
17. cím Országos Vérellátó Szolgálat
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
Egyéb változások
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
- létszámváltozás
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

12 453,7

10 753,3

1 700,4

1 447,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
777,2

0,0
777,2

0,0
0,0

0,0
-73,0

300,0
0,0
477,2
0,0
13 230,9

300,0
-73,0
477,2
0,0
11 530,5

0,0
1 700,4

0,0
1 374,0

Általános feladatok
Az Országos Vérellátó Szolgálat a vérellátás országos szervezete, amely a Vérellátó Szolgálat
Központjából és további regionális vérellátó központokból és területi vérellátókból áll.
Feladata a regionális vérellátó központok munkájának koordinálása, a vérellátással kapcsolatos
stratégiai tervezés ellátása, a vérkészítmények előállítása és kezelése, az országos vérkészletek
nyilvántartása, diszpécserszolgálat működtetése. Feladatai közé tartozik továbbá a transzfúziológiai
kutatás-fejlesztés végzése, a transzfúziológiai képzés és továbbképzés irányítása. Preparatív és
klinikai transzfuziológiai feladatokat végez.

818

Az OVSZ látja el az Eurotranszplant csatlakozás feltételeinek megteremtéséhez kapcsolódó
feladatokat. A csatlakozásról szóló szerződés megkötésére 2011 novemberében került sor, a
csatlakozás 2012. január 1-jétől lépett életbe. Magyarország 2013. július 1-től teljes jogú tagja az
Eurotransplant International Foundation szervezetnek.
18. cím Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
- 20/19/4 Támogató
szolgáltatások, közösségi
ellátások, utcai szociális munka,
krízisközpont és a Biztos Kezdet
Gyerekház finanszírozása
- 20/4/4 Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
- létszámváltozás
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
- pedagógus életpálya 2013.
évi kihatása (3 hónap)
Köznevelés
- pedagógus életpálya 2014.
évi szintrehozása köznevelés
- nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

446 921,9

34 991,4

411 930,5

0,0

0,0

0,0

12,9

0,0

12,9

8,3

8,3

4,6
-38 403,8

4,6
-15 412,4

-22 991,4

-9 054,9
-6 320,6
-22 991,4
0,0
-36,9
88 362,8

Engedélyezett
létszám (fő)

-9 054,9
-6 320,6
-22 991,4

0,0

-36,9
88 362,8

18 503,1

18 503,1

69 849,7

69 849,7

10,0
496 893,8

10,0
484 893,8

12 000,0

136 213,0

Általános feladatok
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (továbbiakban: KLIK) létrehozása után 2013. január 1jével állami fenntartásba kerültek a helyi önkormányzatok által fenntartott köznevelési
intézmények, ezzel önkormányzatok anyagi helyzetétől függetlenné váltak az iskolák, és az
esélyegyenlőség növelésével párhuzamosan az intézményrendszer ésszerű és áttekinthető
átalakítása folyamatban van.
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A köznevelési rendszer szakmai irányítása és valamennyi, a nemzeti közneveléssel, annak részeként
a neveléssel-oktatással közvetlenül összefüggő irányítási jogkör az oktatásért felelős minisztert, és a
központi államigazgatást illeti. Az állami irányítás, fenntartás ennek megfelelően alapvetően
szakmai irányítást jelent, amelybe beleértendő a pedagógusok, a nevelő oktató munkát közvetlenül
segítők, és - a KLIK által működtetett intézmények esetében - a technikai alkalmazottak fölötti
munkáltatói jogok gyakorlása is.
A Megyei Intézményfenntartó Központok által fenntartott köznevelési intézmények (191 db) 2013.
április 1-jével beolvadtak a KLIK-be, amelyekből 41 db agrár szakképző intézmény 2013.
augusztus 1-jétől a Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába került – az ezzel kapcsolatos
költségvetési előirányzatok átcsoportosítása megtörtént.
Az állam által fenntartott köznevelési intézmények pedagógusainak, és a pedagógiai munkát segítő
alkalmazottak és a technikai alkalmazottak bér- és járulékköltségeit, továbbá a pedagógus életpálya
modell 2014. évi forrását tartalmazza az előirányzat.
Az előirányzat fedezi a neveléssel-oktatással közvetlenül összefüggő, a szakmai tevékenységet
támogató dologi kiadásokat, valamint a KLIK által működtetett intézmények működési kiadásait.
19. cím Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett / átadott
feladat (tételesen)
Fejezeti kezelésű előirányzatról
átvett feladat (tételesen)
- 20/4/4 Közoktatás speciális
feladatainak támogatása
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
- intézmények által jelzett
bevételváltozás
Többlet (jogcímenként)
- EMET pályázatok
lebonyolítási díja
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

888,8

Engedélyezett
létszám (fő)

888,8

210,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,3

0,0

1,3

0,0

1,3
9,5
-16,5

26,0

1,3
-16,5
-16,5

0,0

26,0
76,0

26,0
0,0

76,0

0,0

26,0

76,0
949,6

210,0

76,0
975,6

Az egyes költségvetési szervek központi hivatali jogállásáról szóló 259/2010. (XI. 16.) Korm.
rendelet 3. §-a alapján közfeladata a pályázat- és támogatáskezelés és ellenőrzés. A Közigazgatási
és Igazságügyi Hivatal és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő létrehozásával kapcsolatos egyes
kormányrendeletek módosításáról szóló 178/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet alapján az EMET
ellátja a miniszter által megjelölt, vagy jogszabály alapján kijelölt fejezeti kezelésű előirányzatok,
normatív hozzájárulások, ösztöndíjak, pénzbeli ellátások és egyéb támogatások, programok,
pályázati, illetve más úton történő felhasználásának előkészítésével, lebonyolításával és
ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, valamint – szükség szerint – közreműködik az európai uniós
forrásból támogatott fejlesztések tervezésében, előkészítésében, megvalósításában, elszámolásában
és lezárásában.
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III.2. Fejezetei kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
20

Fejezeti kezelésű előirányzatok

20/1 Beruházás
20/1/4 Kulturális beruházások
20/1/4/2 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom)
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 043,0

1 043,0

0,0
-437,5

Egyéb változások
- egyszeri feladatok kivétele miatti
bázis csökkentés

-437,5
0,0
605,5

Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

0,0
-437,5

0,0
0,0

-437,5
0,0
605,5

Az előirányzat biztosít fedezetet a Mátyás templom rekonstrukciójának befejező munkálataira.
20/2 Normatív finanszírozás
20/2/2 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- egyházi világi képzések
többlettámogatása
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

9 251,3

0,0
0,0
8 399,2
8 399,2
17 650,5

9 251,3

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
8 399,2

0,0

8 399,2
17 650,5

A fejezet tartalmazza a hallgatói juttatásokhoz nyújtott támogatást az államilag támogatott
képzésben részt vevő, valamint a magyar állami (rész)ösztöndíjjal támogatott hallgatók létszáma
alapján, valamint a felsőoktatási intézményekhez nem tartozó diákotthonok költségvetési
támogatását. Ezen felül – kifutórendszerben - az államilag támogatott képzésben részt vevő
hallgatók számított létszáma alapján a képzési támogatást és a magyar állami (rész)ösztöndíjjal
támogatott képzésen részt vevő hallgatókra tekintettel folyósított képzési támogatást. A fejezet
hozzájárul a tudományos, kulturális, fenntartói és fejlesztési célú feladatok megvalósításához.
A finanszírozási jogi hátterét az Nftv. és az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet biztosítja.
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20/2/3 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Kiadás

126 915,4

-550,0
-550,0
221,4

Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
- Pedagógus életpálya 2013. évi
kihatása (3 hónap)
- Pedagógus életpálya 2014. évi
szintrehozása
2014. évi javasolt előirányzat

Támogatás

126 915,4

- 20/59/9 Társadalmi felzárkózási és
integrációs intézkedések

- szervezeti változásból adódó
átrendeződés

Bevétel

0,0

-550,0

0,0

-550,0
221,4

239,0

239,0

87,0
-104,6
28 841,3

87,0
-104,6
28 841,3

0,0

6 102,4

6 102,4

22 738,9
155 428,1

22 738,9
155 428,1

0,0

A nem állami köznevelési intézményfenntartók új típusú finanszírozásának bevezetésére 2013.
október 1-jétől kerül sor.
Az előirányzat a fentieken túlmenően a korábbi években megkötött közoktatási megállapodások,
valamint a 2013. évben, illetve a későbbiekben kötendő köznevelési szerződések alapján a nem
állami fenntartású köznevelési intézmények részére is forrást biztosít. A fejezeti kezelésű
előirányzatok kezelésével összefüggően felmerülő kincstári díjak és pénzügyi tranzakciós illeték
biztosítása is ezen előirányzat terhére történtik.
20/2/4 Hit- és erkölcstan oktatás és tankönyvtámogatás
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
1 127,4

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Hit- és erkölcstan oktatás és
tankönyvtámogatás

1 127,4
1 127,4

2014. évi javasolt előirányzat
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0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 127,4

0,0

1 127,4
1 127,4

Az Nkt. 35. §-a értelmében a kötelező erkölcstan helyett választható hit- és erkölcstan oktatás 2013
szeptemberétől a köznevelés rendszerének szerves része, az erkölcstan óra alternatívája az állami
fenntartású iskolákban az 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig. A törvény értelmében a hit- és erkölcstant
az Országgyűlés által elismert egyházak szervezik, tartalmát ők határozzák meg, és ők alkalmazzák
a hittanoktatót is. Ehhez a feladathoz szükséges, hogy államilag garantált finanszírozást kapjanak.
Az Nkt. 35. §-a alapján a hit- és erkölcstan tartalmát az egyházak határozzák meg, így
értelemszerűen az ahhoz alkalmazásra kerülő tankönyvet is. Az Nkt. 46. § (5) pontja kimondja,
hogy 2013. szeptember 1-jétől minden első évfolyamos tanulót megillet az ingyenes
tankönyvellátás. Az Nkt. 97. § (22) pontja alapján 2013. év szeptember 1-jétől felmenő rendszerben
kell biztosítani minden általános iskolai tanuló számára az ingyenes tankönyvellátást.
20/3 Felsőoktatási feladatok támogatása
20/3/1 Felsőoktatás speciális feladatai
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

404,1

0,0
-85,5
-85,5
0,0
318,6

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

404,1

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

0,0
-85,5
-85,5
0,0
318,6

Az előirányzat egyrészt támogatást biztosít a hagyományos és új típusú képzési szerkezet
támogatása mellett olyan speciális feladatok támogatására, amelyek a normatív támogatás által
fedezni kívánt célok megvalósulását segítik elő. Másrészt fedezetet biztosít a hátrányos helyzetű
hallgatók teheségének kibontakoztatásához – a Felsőoktatási Mentorprogramhoz. Tartalmazza a
szakkollégium részére biztosítható támogatást az Nftv. 84. § (4) és 110. § (2) bekezdései alapján.
Az előirányzat tartalmazza a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság működéséhez nyújtható
hozzájárulást, valamint a hallgatók és a doktoranduszok országos képviseletét ellátó szervezetek, a
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának és a Doktoranduszok Országos
Szövetségének működéséhez nyújtható támogatást.
A támogatások jogszabályi hátterét az Nftv. és a 79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet biztosítják. A
költségvetési támogatások egyedi döntés alapján és pályázati úton kerülnek biztosításra.
A speciális feladatok közt jelenik meg a TÁMOP 4.1.3., illetve a TÁMOP 4.2.5 fejlesztési
projektek kötelező fenntartása, illetve kapcsolódó működési és (a 2014-2020-as programozási
időszakra vonatkozó) előkészítési tevékenységek biztosítása. A támogatások jogszabályi alapját a
közösségi jog határozza meg, a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 57. cikke
alapján biztosítani szükséges a műveletek tartósságát, a fejlesztett szolgáltatások fenntartását.
A TÁMOP 4.1.3. központi fejlesztéseket – pályakövetés, felsőoktatási információs rendszer,
felvételi rendszer, európai képesítési keretrendszer, központi karrierszolgáltatások – támogató
projekt eredményeit fenntartó, valamint a TÁMOP 4.2.5. www.tankonyvtar.hu, valamint az eisz.hu
portálfejlesztését, illetve az összes tananyagfejlesztő pályázat technikai validálását, és központi
elérhetővé tételét biztosító projekt eredményeit fenntartó feladatok tartoznak ide.
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Fejezeti soron szükséges 2014. évtől megtervezni a Nemzeti Kiválóság Program KözépMagyarorszáégi Régiót érintő finanszírozási lábát. A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló
24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdése előírja, hogy a nemzeti felsőoktatási kiválóság
ösztöndíjat 2014. évtől a 9–12. §-ban foglalt pályázat Közép-Magyarország régió pénzügyi
fedezetét a minisztérium költségvetésében szereplő előirányzaton kell megtervezni. A 9. §-ban
meghatározott nemzeti felsőoktatási kiválóság ösztöndíjat a Közép-Magyarországi Régióban a
TÁMOP 4.2.4./A1 projekt 2014. első félévéig finanszírozza. A Korm rendelet, valamint a
TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 57. cikke alapján a KMR ösztöndíjazást a
2014. II félévétől, a 2014/2015 tanévre vonatkozóan a költségvetés tudja biztosítani.
2014. évben megjelennek egyes EU fejlesztések fenntartási kötelezettségei, illetve futó országos
programok a Közép-Magyarország Régióbeli finanszírozási lábának működtetési feladatai, mivel a
fedezetül szolgáló, az Európai Szociális Alap által biztosított támogatások 2014 folyamán lejárnak.
Az Európai Szociális Alapból finanszírozott fejlesztések fenntarthatóságát biztosítani szükséges az
Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról, és az 1260/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, a TANÁCS 2006. július 11-i 1083/2006/EK RENDELETE 57. cikke alapján.

20/3/2 Lakitelek Népfőiskola támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

300,0

300,0

0,0
0,0
0,0
300,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
300,0

Az előirányzat tartalmazza a népfőiskola napi működéséhez, valamint a Kárpát-medencei
népfőiskolai programok finanszírozásához nyújtandó támogatás összegét. A támogatás egyedi
döntés alapján kerül biztosításra.
20/3/3 Kiválósági támogatások
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Kiadás

Bevétel

Támogatás

10 000,0

0,0
-150,0
-150,0
0,0
9 850,0

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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10 000,0

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

0,0
-150,0
-150,0
0,0
9 850,0

A fejezet támogatást biztosít a minősített intézményekben az oktatás szintjének növeléséhez, a
független kutatás-fejlesztés előmozdításához, a kutatási eredmények terjesztéséhez, az oktatói és
kutatói kiválóság elismeréséhez, a nemzetközi kapcsolatépítéshez, valamint a technológiaátadásra
irányuló tevékenységekhez.
A támogatás nyújtásának jogszabályi hátterét a 24/2013. (II. 5.) Korm. rendelet biztosítja.

20/3/4 Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Felsőoktatási Strukturaátalakítási
Alap
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
11 000,0
11 000,0
11 000,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
11 000,0

0,0

11 000,0
11 000,0

Az Alap támogatást biztosít az állami felsőoktatási intézmények strukturális átalakításához,
működésük racionalizálásához.
A támogatás felhasználási célját az 1103/2013. (III. 7.) Korm. határozat rögzíti.
20/4 Közoktatási feladatok támogatása
20/4/4 Közoktatás speciális feladatainak támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

101,1

19,1

101,1

0,0

19,1

- 18. Köznevelési feladatellátás és
irányítás intézményei cím Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ

-4,6

-4,6

- 19. Emberi Erőforrás
Támogatáskezelő cím

-1,3

-1,3

25,0
-10,3
-10,3
0,0
109,9

25,0
-10,3
-10,3
0,0
109,9

- 20/4/6 Közoktatási Információs
Rendszer (KIR) fejlesztése
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
825

0,0
0,0
0,0

Az előirányzat, elsősorban egyedi döntés keretében, az alábbi feladatokhoz biztosít forrásokat a
köznevelés-fejlesztés céljai érdekében:
- az országos mérési, értékelési program továbbfejlesztése, a nemzetközi tanulói
teljesítménymérési, és más köznevelési értékelési programokban történő részvétellel
kapcsolatos feladatok, a mérés-értékelés szakmai hátterének kialakítása, a köznevelési
feladatellátás, és a köznevelési programok szakmai ellenőrzésével, mérésével, elemzésével
összefüggő feladatok, és az ehhez kapcsolódó monitoring biztosítása,
- a sajátos nevelési igényű tanulók kis példányszámú tankönyvekkel történő ellátásának
biztosítása, a sajátos nevelési igényű gyermekek korai fejlesztéséhez és gondozásához,
óvodai neveléséhez, alap- és középfokú nevelés-oktatásához, valamint a súlyosan,
halmozottan fogyatékosok fejlesztő iskolai nevelés-oktatásához, a pedagógiai
szakszolgálatok tevékenyégéhez kapcsolódó szakmai fejlesztési feladatokhoz,
- a köznevelés-fejlesztése, az új törvényi szabályozásból, és egyéb oktatáspolitikai célokból
következő köznevelési fejlesztésekhez, az ezekkel összefüggő, a köznevelés országos
átszervezéséhez kapcsolódó feladatok ellátásához, az új területi köznevelés fejlesztési
céloknak megfelelően a térségi, kistérségi feladatellátás szervezése, segítése,
egészségnevelési, egészségfejlesztési-mentálhigiénés, feladatok megvalósítása, a környezeti
nevelés, az iskolai drogprevenció, a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák
fejlesztésével és támogatásával összefüggésben megvalósítandó fejlesztések megvalósítása,
az erdei iskola/óvoda program feladatai, nevelési-oktatási intézmények biztonságával
kapcsolatos feladatok, az Új Nemzeti Alaptanterv implementációjához szükséges feladatok
ellátása, az új, kerettantervi szabályozás bevezetésének támogatása, oktatási programok
fejlesztése, valamint az ezekből fakadó további fejlesztési feladatok végrehajtása,
- a nemzeti köznevelési törvényben előírt központi oktatási információs rendszerek, személyi
nyilvántartások megvalósítása, a digitális tananyag és taneszköz akkreditáció megteremtése,
valamint az infokommunikációs technológiai (IKT) eszközökhöz kapcsolódó korszerű
pedagógiai módszertan bevezetése,
- a nemzetiségi köznevelés tartalmi fejlesztésével kapcsolatos feladatok, valamint a
nemzetiségi nevelés, oktatás anyaországi együttműködésével megvalósítandó feladatokhoz,
- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket oktatók ösztönzése, sajátos nevelési igényű
gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógusok támogatása,
- az Út a tudományhoz ösztöndíj program megvalósítása és az azt lebonyolító szervezet
támogatása lebonyolítói díj biztosításával,
- az iskolai bűnmegelőzési tanácsadók pedagógiai felkészítése, és módszertani anyag
kidolgozása,
- a köznevelés fejlesztését támogató és az iskolafenntartók részére a költségvetési törvényben
biztosított központosított előirányzatok lebonyolítását biztosító végrehajtási rendeletekhez
kapcsolódó igazgatási- szervezési feladatokra,
- egyéb köznevelési pályázatok lebonyolítási költségeinek biztosítása,
- a Nemzetközi diákolimpiákon, versenyeken induló csapatok részvételének finanszírozása, a
csapatok felkészülésének támogatása, sikeres olimpikonok iskolai felkészítő tanárainak
jutalmazása.
- A Kazinczy-díj Alapítvány - Péchy Blanka Emlékére elnevezésű szervezet, és az általa
megrendezésre kerülő anyanyelvi versenyek támogatása.
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20/4/5 Nemzeti Tehetség Program
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 010,7

0,0
-210,7
-210,7
581,2

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
- 2013. évi SZJA 1%-os felajánlások
szerinti kiegészítés

581,2
1 381,2

2014. évi javasolt előirányzat

1 010,7

0,0
0,0
0,0

0,0
-210,7
-210,7
581,2

0,0

581,2
1 381,2

A 2013. évben e célra felajánlott szja 1%-ok összegének megfelelő előirányzat biztosítja a Nemzeti
Tehetség Program finanszírozását, a tehetségek segítésére használt támogatások hatékonyabb
felhasználását. Az előirányzat felhasználásával biztosítható a tehetséges fiatalok – tehetségük
jellegének és szintjének megfelelő – folyamatos segítése tehetségük kibontakoztatásában és a
hasznosulásának támogatásában.
A Nemzeti Tehetség Program szervesen illeszkedik a köznevelés és felsőoktatás megújítását célzó
törekvésekhez, az egyének személyiségét, tanulási sajátosságait is figyelembe vevő oktatás
elterjesztéséhez. A tehetségek segítése és fejlesztése az életpálya helyes irányba terelését, az
életpálya sikerességének segítését, az innováció és kreativitás ösztönzését és elterjedését, a
gazdasági növekedést, a magasabb versenyképességet, az esélyegyenlőtlenségek csökkentését, a
magasabb társadalmi mobilitást, a hátrányos helyzet leküzdését és a társadalom kohézióját egyaránt
szolgálják. A Nemzeti Tehetség Programnak a foglalkoztatási stratégiában példa- és értékteremtő
szerepe van.
Jogszabályi háttér:
− 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti
Tehetség Program finanszírozásáról, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
létrehozásának és működésének elveiről,
− 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról,
− 1490/2013. Korm. határozat a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi
cselekvési programjáról.
A 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet értelmében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi a Nemzeti Tehetség Program pályázatainak
lebonyolításával kapcsolatos feladatokat.
Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik.
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20/4/8 Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 000,0

1 000,0

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

0,0
0,0
0,0
1 000,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
1 000,0

Az Nkt. 7. § (1) bekezdés b)- e), g) és h) pontjában foglalt állami és nem állami fenntartású
intézményi kör számára egységes informatikai rendszer biztosításához, és működésének központi
támogatásához történő hozzájárulás, amely alkalmas az Nkt.-ban, és az Nkt. végrehajtási
rendeleteiben előírt adat-nyilvántartási és szolgáltatási kötelezettségek teljesítésére, továbbá
alkalmasnak kell lennie a központi adatszolgáltatásokon felül, a mindennapi intézményi
adminisztrációs feladatok ellátására.
Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik.
20/4/11 Kislétszámú hit- és erkölcstan oktatás kiegészítő támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
400,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Kislétszámú hit- és erkölcstan
oktatás kiegészítő támogatása

400,0
400,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
400,0

0,0

400,0
400,0

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény 11. §-a alapján meghatározott bevett egyház
az állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a 2014. évi központi
költségvetési törvény 8. melléklete szerint meghatározott átlagbér alapú támogatáson túl további
átlagbér alapú támogatásra jogosult. A kislétszámú csoportokban szervezhető hit- és erkölcstan
oktatáshoz az oktatásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe
tartozó előirányzat terhére további támogatást nyújthat.
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20/5 Egyéb feladatok támogatása
20/5/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása
20/5/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

668,2

0,0
0,0
0,0
668,2

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

668,2

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

0,0
0,0
0,0
668,2

A tárcának a határon túli magyar oktatással kapcsolatos alapvető, a statútum szerinti
szakmapolitikai célja a külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar
anyanyelv és kultúra megtartása érdekében az oktatás értékeit megőrző és minőségét fejlesztő
támogatások biztosítása, a magyar közösségek tudományos, nyelvi, kulturális kapcsolattartásának
ösztönzése.
A határon túli magyar nyelvű közoktatás támogatásával legfontosabb cél
 az anyanyelvű oktatás megőrzése és minőségének fejlesztése érdekében a magyarországi
és szülőföldi pedagógus-továbbképzések támogatása;
 a tankönyvek, oktatási segédanyagok írásának, kiadásának és megvásárlásának
biztosítása;
 a Kárpát-medencei és a nyugati szórványban folyó oktatási feladatok megerősítése;
mobilitást, összetartozást erősítő tanulmányi kirándulások biztosítása;
 a tanórán kívüli oktatási és identitást erősítő tevékenységek megteremtése, továbbá
 a diákok részére elsősorban a szülőföldön szervezett magyarországi oktatási
programokhoz, tematikus szakmai táborokhoz, és anyanyelven rendezett tanulmányi
versenyekhez forrás biztosítása.
A határon túli magyar felsőoktatás fejlesztése terén kiemelkedő feladat a magyarországi és
szülőföldi felsőoktatási képzésben résztvevő határon túli magyar hallgatók és oktatók
ösztöndíjazásának lebonyolítása, a határon túli magyar felsőoktatási kihelyezett képzések és önálló
magyar nyelvű felsőoktatási intézmények, szakkollégiumok és hallgatói szervezetek támogatása,
amely hozzájárul a határon túli magyar közösségek értelmiségének – így a magyar nyelvű
felsőoktatási intézmények tanári és oktatói állományának is – utánpótlása biztosításához.
Az előirányzat felhasználása egyedi döntéssel és pályázati úton történik.
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20/5/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

52,0

52,0

0,0

7,5

- 4. Egyéb kulturális intézmények
cím Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága
- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-0,5
8,0
-2,0
-2,0
0,0
57,5

0,0
0,0
0,0

7,5
-0,5
8,0
-2,0
-2,0
0,0
57,5

Az előirányzat képezi az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 21. § (1) bekezdés f) pontja alapján meghirdetendő, a
határon túli előadó-művészeti szervezetek (színházak és táncegyüttesek) szakmai
programmegvalósításának támogatási keretösszegét, ezen túlmenően a határon túli épített kulturális
örökség védelmét szolgáló feladatok támogatásának finanszírozását.

20/5/19 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

120,8

-19,0

- 20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági
szakmafejlesztési célok

-7,5
-11,5
0,0
0,0
101,8

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

120,8

0,0

-19,0

0,0
0,0
0,0

-7,5
-11,5
0,0
0,0
101,8

Az előirányzat terhére történik az Idősbarát Önkormányzat Díj alapításáról és adományozásáról
szóló 58/2004. (VI. 18.) ESzCsM-BM együttes rendeletben foglaltak megvalósítása, amelynek célja
az idős emberek gondozásában, életvitelük megkönnyítésében, nyugdíjas éveik tartalommal való
megtöltésében, a részükre történő kulturális és szabadidős programok szervezésében kiemelkedő
szerepet vállaló helyi önkormányzatok munkájának, tevékenységének elismerése Idősbarát
Önkormányzat Díjjal. 2014. évben folytatódnak az időseket megszólító programok, az idősek
családban betöltött szerepének hangsúlyozása, a nemzedékek közötti együttműködés, a tevékeny
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időskor elősegítése érdekében. Az idősek közösségeinek kiépítése, az elmagányosodás megelőzése
érdekében az előirányzatból kiemelten támogatásra kerül az országos, időseket összefogó hálózat
műkökédése.
Az előirányzat terhére történik a Segítő Vásár programsorozat támogatása, ahol fogyatékossággal
élők által gyártott termékek kiállítása és vására valósul meg.
Az előirányzat felhasználása szociális és családügyi rendezvények, sajtótermékek, tájékoztatási
tevékenységek támogatását, finanszírozását célozza, valamint szociális intézmények működésének
megsegítését.
Az előirányzat biztosít fedezetett továbbá a nagycsaládosok, a fogyatékkal élők, illetve a
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek részére szervezett táborok megrendezéséhez.
20/8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai
20/8/1 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

115,6

0,0
0,0
0,0
115,6

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

115,6

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

0,0
0,0
0,0
115,6

Az előirányzat célja a kétoldalú oktatási csereprogramok, nyelvoktatás fejlesztését célzó
együttműködések, a köz- és felsőoktatási tapasztalatcseréket lehetővé tevő nemzetközi
konferenciák, rendezvények, találkozók támogatása; a nemzetközi oktatási, képzési módszertani
tapasztalatok cseréjének elősegítése, valamint az anyanyelvi vendégtanár programok támogatása.
Szintén ezen előirányzat szolgálja az idegennyelv-oktatás fejlesztését célzó együttműködések,
intézményi programok, tanártovábbképzések, kétoldalú oktatási csereprogramok előmozdítását,
továbbá a nyelvoktatás hatékonyságának javítását célzó felmérések, nemzetközi képzési és
módszertani tapasztalatátadások támogatását, az anyanyelvi vendégtanárok, lektorok fogadását közés felsőoktatási intézményekben.
Kétoldalú nemzetközi együttműködés keretén belül a fentiekben részletezett programok
megvalósítását szolgáló projektek főként a Magyar – Francia Ifjúsági Alapítványon, az Osztrák –
Magyar Tudományos Kooperációs Akció Alapítványon, a Magyar- Amerikai Fulbright
Alapítványon, a British Council Hungary-n keresztül valósulnak meg.
A nemzetközi alapítványok a hallgatói mobilitás ösztönzését szolgálják, ami Magyarország
kormányzati stratégiájával összhangban lévő prioritás. A külföldi tanulmányok során megszerzett
tapasztalatok, képességek megszerzésével a hallgatók hazájukba visszatérve jobb feltételek mellett
és gyorsabban helyezkedhetnek el a munkaerőpiacon.
Az EMMI és az Alberta Egyetem vezetői közötti előzetes egyeztetés alapján a Minisztérium és az
Egyetem 2013 őszén 5 évre szóló megállapodást írt alá. Az együttműködés keretében a magyar fél
vendégoktatót küld az Alberta Egyetem Wirth Intézetébe a két ország közötti kapcsolatok erősítése,
valamint a magyar nyelv, kultúra és irodalom oktatása céljából. A Wirth Intézetben létrehozandó
magyar tanszék a magyar vendégoktató professzorral az élén, a legerősebb magyar programot
nyújthatja Észak –Amerikában, amelynek keretében magyar történelmet, irodalmat, kultúrát és
nyelvet lehet hallgatni.
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20/8/2 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

272,7

272,7

0,0
0,0
0,0
272,7

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
272,7

Az előirányzat célja az európai uniós tagságból származó kötelező feladatok ellátása keretében az
Unió Egész életen át tartó tanulás programjában való tagállami részvétel költségeihez történő
hozzájárulás az Európai Parlament és a Tanács 1720/2006/EK határozata alapján. A határozat
értelmében tagállami kötelezettség a program nemzeti szintű végrehajtása, az EU által előírt
pályáztatási feladatok ellátását biztosító, uniós kritériumoknak megfelelő nemzeti iroda létrehozása,
és a működtetéséhez megfelelő nemzeti társfinanszírozás biztosítása. A Kormány a Tempus
Közalapítványt jelölte ki a program magyarországi működtetésére.
Az előirányzat biztosítja további uniós oktatási programok (Európa a polgárokért, Erasmus
Mundus, Tempus) nemzeti kapcsolattartó pontjainak működtetését, a Bologna tanácsadó hálózat
koordinálását, az Alumni for Europe hálózat működtetését, valamint az EU-s programokhoz
kapcsolódó kutatásfejlesztési és esélyegyenlőségi feladatok ellátását, továbbá az EU oktatási
szakpolitikákhoz kapcsolódó szakmai projektek koordinálását.
Az előirányzat biztosítja továbbá a közép-európai felsőoktatási csereprogram (CEEPUS)
feladatainak ellátását, valamint parlamenti döntést követően a Nemzeti Europass Központ
feladatkörének és az ACES-szel kapcsolatos feladatok, illetve a Pestalozzi kapcsán felmerülő
feladatok ellátását is.
20/8/5 Kétoldalú munkatervi feladatok
20/8/5/2 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

4,5

0,0
0,0
0,0
4,5

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

4,5

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

0,0
0,0
0,0
4,5

Az előirányzat felhasználásának elsődleges célja a kétoldalú kormányközi egyezményekben,
nemzetközi megállapodásokban, kulturális munkatervekben foglalt vállalások teljesítése. További
célja a magyar kultúra vonzerejének növelése, a kétoldalú kulturális programok megvalósítása, a
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munkatervi alapon érkezők fogadása, valamint a kiutazó delegációk programjaival összefüggő
feladatok megvalósítása. Az előirányzat forrást biztosít a külföldi magyar kulturális intézetek,
illetve az oktatási és kulturális szakdiplomaták által elvégzendő, a kétoldalú munkatervekben
kijelölt feladatok teljesítésére is.
20/8/10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok
20/8/10/2 Kulturális szakdiplomáciai feladatok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

8,0

8,0

6,8
6,8
-3,0
-3,0
0,0
11,8

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

6,8
6,8
-3,0
-3,0
0,0
11,8

Az előirányzat nyújt fedezetet a nemzetközi kulturális szerződésekből fakadó feladatok ellátására, a
nemzetközi kulturális megjelenések megvalósítására, valamint a nemzetközi kulturális
egyezményekben vállalt kötelezettségek teljesítésére, az egyezményekben nem szereplő, de a
korábbi években megkezdett, és jó tapasztalatokkal rendelkező programok folytatására, ezzel is
erősítve a magyar kultúra sokszínűségének bemutatását külföldön. Az előirányzat forrást biztosít a
külföldi partnerek által kezdeményezett kulturális diplomáciai szempontból fontosnak ítélt
programok magyarországi megvalósításához, a két- és többoldalú kulturális diplomáciai feladatok
megvalósítására, a külföldi magyar kulturális intézetek (magyar intézetek) programjaival
összefüggő költségek, illetve a magyar kultúra külföldön történő megismertetését végző oktatási és
kulturális szakdiplomaták által szervezett programokkal összefüggő költségek támogatására.
20/9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok
20/9/6 EU tagságból eredő együttműködések
20/9/6/2 EU tagságból eredő kulturális együttműködések
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

10,0

4,0
4,0
0,0
0,0
14,0

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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10,0

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

4,0
4,0
0,0
0,0
14,0

Az előirányzatnak biztosítania kell a 2014. évtől induló és a jelenlegi Kultúra és MEDIA
programokat felváltó Kreatív Európa programban (2014-2020) való magyar részvételt. A program
az eddigi kulturális és audiovizuális ágazatoknak nyújtott támogatások mellett kiegészül egy új
interszektorális pénzügyi garancia eszközzel, amely a kulturális és kreatív iparágakat hivatott
támogatni. A program hazai végrehajtására új, Kreatív Európa iroda felállítása szükséges, amelynek
működési támogatását, valamint az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában való magyar részvétel
meghallgatásainak költségeit is ezen előirányzat fedezi.
20/11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása
20/11/1 Filmszakmai támogatások
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

200,0

200,0

0,0
0,0

0,0
-120,7
-120,7
0,0
79,3

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

0,0
-120,7
-120,7
0,0
79,3

Az előirányzat képezi a Kormány által a magyar filmszakmai támogatási rendszerrel kapcsolatos
egyes feladatok megosztásáról szóló 1203/2011. (VI. 21.) Korm. határozatban jóváhagyott, a tárca
és a Magyar Nemzeti Filmalap NZrt. között 2011. szeptember 12-én kötött keret-megállapodásban
foglaltak szerinti filmes támogatások forrását. Így az „art” besorolású mozik működésének
támogatása, valamint az „art” minősítésű filmalkotások forgalmazásának támogatása miniszteri
rendelet szerinti szabályozás alapján valósul meg. Továbbá az évközben megjelenő filmszakmai
támogatási kérések fedezetére, a fontosabb szakmai rendezvényeken a tárca megjelenésére, a
szükséges szakmai és szakértői anyagok elkészítésére, filmszakmai működési és
programtámogatásokra, díjak adományozására, filmek, filmszakmai nagyrendezvények, illetve
képzések, workshopok támogatására, szakértők díjazására, folyóiratok, tájékoztató kiadványok
elkészítésére, nemzetközi szervezetekben való részvétellel kapcsolatosan felmerülő működési és
egyéb (pl. tagdíj) költségek, a szakterületi utazások fedezetére, illetve az egyéb, előre nem látható
szakmai feladatok ellátására szolgál.
20/11/3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

210,0

0,0
0,0

Egyéb változások
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210,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Többlet (jogcímenként)
50,0
0,0
50,0
- kulturális társasági támogatás
50,0
50,0
2014. évi javasolt előirányzat
0,0
260,0
260,0
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Nonprofit Kft. fenntartásában levő Emlékpark
megújítására, működtetésére és egyéb szakmai programjaira szolgál a támogatás.
20/11/17 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti orgonáinak restaurálása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

200,0

200,0

0,0
0,0
0,0
200,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
200,0

Az 1502/2012. (XI. 16.) Korm.határozat alapján az előirányzat biztosítja az Egyetem történeti Voit
orgonái restaurálásának és rekonstrukciójának költségvetési támogatását.

20/11/18 Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

800,0

0,0
-300,0
-300,0
0,0
500,0

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

800,0

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

0,0
-300,0
-300,0
0,0
500,0

Az előirányzat költségvetési támogatást biztosít a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem saját
bevétel pótlásához, további működési kiadások fedezetéhez.
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20/12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra
20/12/7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra támogatása
20/12/7/1 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti értékmentő programja
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

88,0

88,0

0,0
28,0
28,0
0,0
116,0

Egyéb változások
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
28,0
28,0
0,0
116,0

Az előirányzat kiemelten az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer működtetését támogatja,
amely lehetővé teszi az országos könyvtárközi kölcsönzés színvonalas, gyors lebonyolítását mind
az eredeti, mind a másolt dokumentumok esetében.
Az előirányzat kiemelt célja továbbá az egyházi levéltárak támogatása a köziratokról, a
közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 34/C. §-ában
foglaltaknak megfelelően.
Ezen túlmenően az előirányzat lehetőséget biztosít további közgyűjteményi szakmai célokra is,
többek között az alternatív művészetet és az arra vonatkozó dokumentumokat gyűjtő intézmény
(ArtPool) támogatására is.

20/12/7/2 Közművelődési szakmai feladatok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

132,0

-15,0
-15,0
0,0
10,0

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Europa Cantat kórusfesztivál 2015.
előkészítése

10,0
127,0

2014. évi javasolt előirányzat

132,0

0,0
0,0
0,0

-15,0
-15,0
0,0
10,0

0,0

10,0
127,0

Az előirányzatból kerül biztosításra a „Sikeres Magyarországért” Hitelprogramok meghirdetéséről
és a fejlesztési tőkefinanszírozási eszközök kiszélesítéséről szóló 1041/2005. (V. 5.) Korm.
határozat alapján létrejött, a 2005-2006. évi Közkincs Hitel program keretében kötött támogatási
szerződésekben vállalt tőke és ügyleti kamat támogatás 2014. évben esedékes részletei; a 2015
nyarán Pécsett megrendezésre kerülő XIX. EUROPA CANTAT, Európa legjelentősebb nemzetközi
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kórusfesztivál 1057/2012. (III.9.) Korm. határozat szerinti, 2014. évben esedékes támogatási
részlete, a magyar nyelv napja országos ünnepségének megrendezése, és az azzal összefüggő
szakmai programok, valamint a közösségi művelődés fejlesztését szolgáló tevékenységek és
önkormányzati kulturális-közösségi együttműködéseket elősegítő feladatok finanszírozása.
20/12/7/4 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

100,0

100,0

0,0

-15,0

- 4. Egyéb kulturális intézmények
cím Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ

-15,0
-20,0
-20,0
0,0
65,0

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

-15,0

-15,0
-20,0
-20,0
0,0
65,0

Az előirányzat biztosítja a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény alapján a
magyarországi világörökségi helyszínek védelmével, megóvásával, fenntartásával kapcsolatos
állami feladatok ellátását, amely 2014. évben a világörökségi gondnokságok támogatásán keresztül
valósul meg.
A budapesti világörökségi gondnoksági feladatok ellátására szükséges forrás a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ költségvetésébe került betervezésre, így az
előirányzat a fennmaradó 7 világörökségi gondnokság feladatellátását szolgálja.
20/12/7/5 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

30,4

3,0
3,0
0,0
0,0
33,4

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

30,4

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

3,0
3,0
0,0
0,0
33,4

Az előirányzat terhére kerül biztosításra a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény alapján a magyarországi nemzeti emlékhelyek védelmével, megóvásával, bemutatásával
kapcsolatos állami feladatok ellátása.
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20/13 Művészeti tevékenységek
20/13/4 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

-275,0

- 20/28/2 Gazdasági társaságok által
ellátott kulturális feladatok támogatása

-300,0

-300,0

- 20/26/2/10 Egyéb kulturális
alapítványok működési és
programtámogatása
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Budapesti Music Center támogatása
2014. évi javasolt előirányzat

25,0
0,0
290,0
290,0
540,0

25,0
0,0
290,0
290,0
540,0

525,0

525,0

0,0

-275,0

0,0
0,0
0,0

Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás ad lehetőséget az előadó- és alkotóművészeti
kultúrpolitikai célok megvalósításra. Ezen feladat keretén belül a képző-, ipar-, fotó-, tánc-, zene-,
színházművészet, valamint a könyves és irodalmi élet tevékenysége, működése, programjai
kerülnek támogatásra.
E forrásból valósul meg többek között a kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram, a
Velencei Biennálé Magyar Pavilon működtetése, a Nemzeti Ifjúsági Zenekar támogatása.
20/13/5 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok (működési és művészeti
pályázatok)
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 574,7

-25,9

- 20/28/2 Gazdasági társaságok által
ellátott kulturális feladatok támogatása
- 4. Egyéb kulturális intézmények
cím Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatósága
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

838

1 574,7

0,0

-25,9

-18,9

-18,9

-7,0
0,0
0,0
1 548,8

-7,0
0,0
0,0
1 548,8

0,0
0,0
0,0

Az előirányzat forrást biztosít az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos
foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (továbbiakban: Emtv.) alapján a tárca
számára előírt feladatok végrehajtására, azaz a hazai előadó-művészeti szervezetek támogatására az
alábbiak szerint:
a) az Emtv. 19. § és 20. § (3) bekezdés alapján nemzeti előadó-művészeti szervezetnek vagy
kiemelt előadó-művészeti szervezetnek nem minősülő színházak, balett- és táncegyüttesek,
zenekarok és énekkarok szakmai programmegvalósításának és működésének támogatása
pályázat útján:
1. Minősítéssel nem rendelkező színházak és táncegyüttesek támogatása;
2. Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatása;
b) az Emtv. 21. § (1) bekezdése a) – e) pontok, továbbá g) és h) pontok alapján kiemelt művészeti
célok megvalósításának támogatása pályázat útján:
3. Kiemelt művészeti célok – színházak, táncegyüttesek támogatása;
4. Kiemelt művészeti célok – zenekarok, énekkarok támogatása;
5. Az Emtv. 21. § (1) bekezdése alapján további kiemelt művészeti célok eseti pályázati
támogatása.
20/13/9 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás
90,0

90,0

0,0
0,0
0,0
0,0
90,0

Egyéb változások
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
0,0
90,0

Az 1992. november 19-i 92/100/EKG tanácsi irányelv magyarországi bevezetése megvalósítását
szolgálja e forrás. A művek könyvtári kölcsönzése alapján nyilvános haszonkölcsönzési díjként,
könyvtári kölcsönzés fejében a szerzőt jogdíj illeti meg. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és
Jogkezelő Egyesület (MISZJE) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által regisztrált jogkezelő
szervezetként végzi a közkönyvtári kölcsönzés után járó jogdíj (PLR) jogkezelését, illetve
rendeletileg való felosztásához adatot szolgáltatva és gyűjtve készíti elő a regisztrált szerzők
jogdíjfizetését. A forrásból valósul meg a jogdíjak kifizetése és a MISZJE működése.
20/13/10 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:

1 423,0
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Bevétel

Támogatás
1 423,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
102,0
102,0
1 525,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Művészeti nyugdíjsegélyek
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
102,0
102,0
1 525,0

0,0

A Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló 52/2011. (III. 31.)
Korm. rendelet alapján a nyugdíjsegélyek folyósítását 2011. május 1-től az Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (továbiakban: ONYF) vette át. Az ONYF és a minisztérium
közötti megállapodás értelmében a tárca havonta, utólag megtéríti a megelőlegezett
nyugdíjsegélyek és a postaköltségek összegét.

20/13/11 A Budapesti Tavaszi Fesztivál és a Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésének
támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0
0,0
1 840,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Budapesti Tavaszi és Őszi Fesztivál
támogatása

1 840,0
1 840,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 840,0

0,0

1 840,0
1 840,0

Az 1540/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat 2. pontja alapján a Budapesti Tavaszi Fesztivál és a
Budapesti Őszi Fesztivál megrendezésére fordítható előirányzat.

20/13/12 Egyéb színházi támogatások
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
63,4

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Játékszín Nonprofit Kft.
támogatása

63,4
840

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
63,4
63,4

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

63,4

63,4

A minisztérium hozzájárulása egyes színházi és táncművészeti tevékenységet folytató előadóművészeti szervezetek létesítő okirat szerinti tevékenységének megvalósításához.
20/14 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

310,0

310,0

0,0
-5,0
-5,0
50,0
50,0
355,0

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
- Kábítószer megelőzés
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
-5,0
-5,0
50,0
50,0
355,0

Az előirányzat célja a kábítószer-probléma visszaszorítása érdekében készített Nemzeti Drogellenes
Stratégia, valamint a hozzá kapcsolódó, tárcaközi egyeztetések eredményeként létrejövő cselekvési
terv céljainak megvalósítása: a droghasználat megelőzése univerzális, célzott és javallott prevenciós
programok támogatása az egészségfejlesztés különböző színterein (család, iskola, gyermekvédelmi
intézményrendszer, internet, büntető-igazságszolgáltatás, munkahely) komplex és a helyi közösségi
résztvevők együttműködésén alapuló programok által; a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok – helyi
szintű szakmai konzultációs munkacsoportok – működésének támogatása, a helyi stratégiák
elkészítése, megvalósításának biztosítása érdekében; a szenvedélybetegek felépülési folyamatának
támogatása, az ellátórendszer (egészségügyi és szociális) kiegészítő működési támogatása és a
különböző szakmai fejlesztési igények megvalósulásának biztosítása által.
20/15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok
20/15/1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai feladatok
20/15/1/1 Zánka – Új Nemzedék Központ működésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

316,1

-135,6

- 20/20/6 Fogyatékos személyek
esélyegyenlőségét elősegítő programok
támogatása

-135,6
0,0
0,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
841

316,1

0,0

-135,6

0,0
0,0

-135,6
0,0
0,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

180,5

180,5

Az előirányzat célja a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum, Oktatási és Üdültetési Közhasznú
Társaság alapításáról szóló 1008/1996. (II. 7.) Korm. határozat alapján a korábbi Zánkai Gyermek
és Ifjúsági Centrum, jelenleg Zánka – Új Nemzedék Központ működésének támogatása. A 209
hektáron elterülő üdülőkomplexum a központi épületen kívül 8 téli és 8 nyári épületet,
horgásztanyát, valamint egyéb létesítményeket foglal magában.
20/15/3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása
20/15/3/2 Gyermek és ifjúsági szakmafejlesztési célok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

7,5

- 20/5/19 Szociális ágazati
fejlesztések, szolgáltatások és
programok támogatása
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Ifjúsági célok
2014. évi javasolt előirányzat

7,5
0,0
21,2
21,2
28,7

Támogatás

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

7,5
7,5
0,0
21,2
21,2
28,7

Az előirányzat célja a Nemzeti Ifjúsági Stratégia (elfogadta a 88/2009. (X. 29.) OGY határozat)
2012-2013. évekre vonatkozó cselekvési tervében (1590/2012. (XII. 17.) Korm. határozat) rögzített,
2014. évre áthúzódó feladatainak (Ifjúsági Szakmai Egyeztető Fórum, Nemzeti Ifjúsági Tanács
működtetése), illetve az előkészítés alatt álló 2014-2015. évi cselekvési tervben 2014. évre
meghatározott feladatok megvalósítása, valamint a meglévő kétoldalú együttműködéskből fakadó
feladatok végrehajtása.
Fejezeten belüli átrendezést követően ugyancsak az előirányzat biztosít forrást a Magyar Ifjúsági
Konferencia működtetésére. A testület a határon túli magyarság ifjúsági szervezeti által delegált
küldöttekből álló, a szervezetek munkájának összehangolására hivatott testület, működtetését a
Nemzeti Ifjúsági Stratégiáról szóló 88/2009. (X. 29.) OGY határozat alapján a Nemzeti Ifjúsági
stratégia 2012-2013. évekre vonatkozó cselekvési tervéről szóló 1590/2012. (XII. 17.)
Kormányhatározat is előírja.

20/15/3/3 Báthory István Magyar-Litván Együttműködési Alap
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:

Bevétel
0,0
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Támogatás
0,0

Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

0,0
0,0
0,0

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Ifjúsági célok
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0

Az Alap célja a 13 és 30 év közötti magyar és litván fiatalok közötti baráti együttműködés
támogatása ifjúsági együttműködési programok, információs programok, valamint ifjúsági és
módszertani találkozók által. A Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya
közötti, a Báthory István Magyar Litván Együttműködési Alapról szóló megállapodás a 227/2013.
(VI. 24.) Korm. rendeletben került kihirdetésre.
20/15/3/4 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

130,0

130,0

0,0
0,0
0,0
130,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
130,0

Az előirányzat felhasználása a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsa közreműködésével
pályázati úton, a Gyermek és Ifjúsági Alapról, a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítványról,
valamint az ifjúsággal összefüggő egyes állami feladatok ellátásának szervezeti rendjéről szóló
1995. évi LXIV. törvény, valamint a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram és a Regionális Ifjúsági
Irodák működéséről szóló 2/1999. (IX. 24.) ISM rendelet alapján történik. Az előirányzat biztosít
fedezetet a gyermekek és fiatalok táborainak megvalósításához és a határon túli ifjúsági szervezetek
programjainak támogatásához.
20/16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása
20/16/1 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

162,0

-94,1

- 2.3 Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
alcím intézményei

-94,1
0,0

Egyéb változások
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162,0

0,0

-94,1

0,0

-94,1
0,0

Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
67,9

0,0
0,0

0,0
67,9

Az előirányzat célja a szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokkal, a szociális és gyermekjóléti
ellátórendszerekkel kapcsolatos projektek, tevékenységek, a szakmai munka minőségének javítását,
emelését célzó képzések, kutatások, szakmai anyagok, programok finanszírozása.
Az előirányzat terhére megvalósuló feladatok:
- - Szociális egyházi módszertani intézmények működésének támogatása, amelyet meghatároz a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58. §-a.
- - Az országos falu- és tanyagondnoki hálózat működtetésének elősegítése, szakmai
együttműködések támogatása.
- A Karitatív Tanács szervezeteinek támogatása, amelyet meghatároz a Karitatív Tanács
megalakításáról és működésének részletes szabályairól szóló 65/2000. (V. 9.) Korm. rendelet. A
2000. évi XIII. törvény az egyes elkobzott dolgok közérdekű felhasználásáról.
- Országos Szociálpolitikai Tanács működésének támogatása, amelyet a Szociálpolitikai Tanács
összetételéről, szervezetéről és működéséről szóló 129/2005. (VII. 1.) Korm. rendelet határoz
meg.
- Egyéb, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatási/fejlesztési és módszertani tevékenységhez
kapcsolódó programok, képzések, kutatások, szakmai anyagok, szakmai programok/szervezetek,
aktív szociálpolitikai eszközök működésének egyedi támogatása.
- Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület működési költségeinek
biztosítása, amely a 2011. évben létrejött Fogyatékossággal Élő Személyek Jogairól Szóló ENSZ
Egyezmény, illetve az annak rendelkezései alapján megalkotott 1257/2011. (VII. 24) Korm.
határozatban foglalt kiváltási stratégia megvalósítása.

20/16/6 Családpolitikai Programok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

92,0

0,0
0,0
0,0
92,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

92,0

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

0,0
0,0
0,0
92,0

Az előirányzat célja, hogy forrást biztosítson a népesedés és a családügy, valamint a nők és férfiak
társadalmi egyenlősége területén megvalósuló, a családokat erősítő, a népesedési folyamatokat
befolyásoló különféle cselekvési, modellkísérleti, a családbarát közgondolkodást erősítő
kommunikációs és egyéb szakmai programok és akciók végrehajtásához, valamint a családok
érdekképviseletét ellátó szervezetek (pl. Nagycsaládosok Országos Egyesülete) támogatásához.
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20/16/7 Családpolitikai célú pályázatok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

83,0

83,0

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

0,0
0,0
0,0
83,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
83,0

Az előirányzat célja, hogy pályázati úton támogatásban részesítse azokat a családok érdekében
tevékenykedő civil szervezeteket, egyházakat és munkáltatókat, amelyek a családok jólétét növelő
gyakorlati szolgáltatásaikkal, és különféle programjaikkal hozzájárulnak a családbarát
foglalkoztatás, és közgondolkodás népszerűsítéséhez, és a családbarát társadalom megteremtéséhez,
fenntartásához.
20/17 Egyes szociális pénzbeli támogatások
20/17/1 Gyermekvédelmi Lakás Alap
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 705,0

0,0
0,0
0,0
1 705,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

1 705,0

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

0,0
0,0
0,0
1 705,0

A gyermekvédelem intézményrendszerében felnőtt fiatalok társadalmi beilleszkedésenehézségekbe
ütközik, sokan közülük hajléktalanként igényelnek később szociális gondoskodást, ezért
kiemelkedően fontos az önálló egzisztenciájuk megteremtésének elősegítése, elsősorban a
lakáskérdés megoldásában. Az otthonteremtési támogatás célja ezen fiatal felnőttek lakáshoz
jutásának, tartós lakhatása megoldásának elősegítése. A támogatás mértéke a nevelésben eltöltött
évekhez, valamint az igénylő vagyoni körülményeihez igazodik. A jogszabályokban foglaltak
szerinti eljárásban a járási gyámhivatal dönt a támogatásról.
Az előirányzat jogszabályi alapja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény 25-27.§-a, valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és
gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 77-81. §-a.
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20/17/6 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

900,0

900,0

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

0,0
0,0
0,0
900,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
900,0

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás a mozgáskorlátozott személyek közlekedését új
és használt gépjármű vásárlásához, illetve a gépjárműnek a mozgáskorlátozott személy fizikai
adottságaihoz igazított átalakításához történő támogatás nyújtásával segíti elő. A támogatásban
részesíthetők száma évente kerül megállapításra.
Az előirányzat felhasználásának jogszabályi alapját a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet rögzíti.

20/17/7 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

561,0

0,0
0,0
59,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Gyes-en, Gyed-en lévők hallgatói
hitelének célzott támogatása

59,0
620,0

2014. évi javasolt előirányzat

561,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
59,0

0,0

59,0
620,0

Az előirányzat a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján a gyes-en,
gyed-en lévők esetében a törlesztési kötelezettség szünetelése időszakában nyújtott célzott és teljes
kamattámogatás fedezetéül szolgáló forrás.
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20/18 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

135,0

135,0

-20,0

- 2.3 Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
alcím intézményei

-20,0
0,0
0,0
115,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

-20,0

0,0
0,0
0,0

-20,0
0,0
0,0
115,0

Önkormányzatok, civil és szakmai szervezetek által megvalósítandó szakmafejlesztési modulok,
képzések, egyházi gyermekvédelmi szakellátást nyújtó módszertani intézmények és a gyámhivatali
mintahely tevékenységek működési támogatása. Az előirányzatból kerül támogatásra a befogadó
szülői – nevelőszülői hálózatok és gyermekotthonok, továbbá a nevelőszülői ellátás fejlesztését
célzó programok támogatása.
Az előirányzat terhére valósulnak meg olyan innovatív megoldásokat magába foglaló programok,
amelyek a gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyermekek társadalmi integrációjának
elősegítésére szolgálnak.
20/19 Szociális célú humánszolgáltatások
20/19/1 Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Szociális humánszolgáltatások
- Nevelőszülői foglalkoztatási
jogviszony
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

60 412,1

0,0
0,0
6 778,6
4 950,8
1 827,8
67 190,7

60 412,1

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0
6 778,6
4 950,8
1 827,8
67 190,7

Az előirányzat tartalmazza azon támogatást, amelyet jogszabály biztosít a törvényben
meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó nem állami
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intézmények és egyházi fenntartói részére, mind az alaptámogatást, mind az egyházi kiegészítő
támogatást is beleértve.
20/19/4 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a
Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

5 953,8

5 953,8

-743,3

- 2.3 Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
alcím intézményei
- 18. Köznevelési feladatellátás és
irányítás intézményei cím Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ
Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

0,0

-735,0

-735,0

-8,3
293,0

0,0

-8,3
293,0

0,0
0,0

293,0
0,0
5 503,5

293,0
0,0
5 503,5

Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

-743,3

Az előirányzat tartalmazza a pályázati úton 3 éves befogadásra kerülő, támogató szolgálatokat,
közösségi ellátásokat, az utcai szociális munkát végző szolgálatok és a krízisközpontok
finanszírozási szerződés útján történő támogatását, amelyhez 2014. évtől a Biztos Kezdet
Gyerekházak finanszírozása is csatlakozik. A finanszírozás keretét a támogató szolgáltatás és a
közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
szabályozza.
20/19/7 Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátási szerződésekkel történő
finanszírozása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

350,6

- 2.3 Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
intézményei alcím Szociális és
Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Egyéb változások

350,6
0,0

Támogatás

0,0
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0,0

0,0

350,6

0,0

350,6
0,0

Többlet (jogcímenként)
- Ápolási díj emelése
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
350,6

0,0

0,0

0,0

350,6

Az előirányzat biztosítja a támogatást azon szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi
szolgáltatások működtetéséhez, amelyeket a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény alapján az állam megállapodás, illetve feladatelllátási szerződés útján biztosít.
20/20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális programok
20/20/3 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

167,1

-3,2
-3,2
0,0
0,0
163,9

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

167,1

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

-3,2
-3,2
0,0
0,0
163,9

A fejezeti kezelésű előirányzatból a család, esélyteremtési és önkéntes házak országos hálózatának
támogatása történik. A hálózat munkájával elősegíti a családok, hátrányos helyzetű csoportok
társadalmi integrációját. A társadalomban meglévő előítéletek leküzdése, valamint a társadalmi
szolidaritás erősítése érdekében esélyteremtő és a családokat támogató programokat szervez a
kiemelt célcsoportok részére: a családoknak, a hátrányos megkülönböztetést, vagy diszkriminációt
elszenvedett, vagy azzal fenyegetett, illetve problémákkal küzdő, kiszolgáltatott helyzetben lévő
fogyatékossággal élőknek, nőknek, romáknak, gyerekeknek, ifjúságnak, időseknek, hátrányos
helyzetű térségek lakosainak. Előmozdítja az önkéntesség kultúrájának terjesztését, az önkéntes
tevékenységek népszerűsítését, hozzájárul a társadalom önkéntességgel kapcsolatos tudat- és
szemléletmódjának változásához, a Nemzeti Önkéntes Stratégia célkitűzéseinek megvalósításához,
támogatja az önkéntes stratégiával összefüggő tevékenységeket.
A fejezeti kezelésű előirányzatból valósul meg az emberkereskedelem áldozatai számára fenntartott
shelter (Átmeneti Szállás), valamint a kapcsolati erőszak legveszélyeztetettebb áldozatai számára
létrehozott Titkos Menedékház, valamint a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatává
válásának megelőzését célul kitűző pilot program.
A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít forrást a Pro Voluntarius-Díj és az Esélyegyenlőségért Díj
átadására a „Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges
középtávú feladatokról” című 1068/2012. (III. 20.) Korm. határozat, valamint az emberi erőforrások
minisztere által adományozható elismerésekről szóló 49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet alapján.
A fentiek végrehajtásában az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló
2003. évi CXXV. törvényben, az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben, az Emberkereskedelem Elleni Küzdelemről szóló 2013–2016 közötti
Nemzeti Stratégiáról szóló 1351/2013. (VI. 19.) Korm. határozatban, az emberkereskedelem
megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről szóló, az Európai
Parlament és a Tanács 2011/36/EU irányelvében, az emberkereskedelem áldozatai azonosításának
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rendjéről szóló 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendeletben, valamint a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvényben és a Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020
elfogadásáról és a végrehajtásához szükséges középtávú feladatokról szóló 1068/2012. (III. 20.)
Korm. határozatban foglaltak az irányadók.

20/20/6 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

121,7

121,7

135,6

- 20/15/1/1 Zánka - Új Nemzedék
Központ működésének támogatása

135,6
0,0
0,0
257,3

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

135,6

0,0
0,0
0,0

135,6
0,0
0,0
257,3

Az előirányzat jogszabályi alapja az 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II.16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a 2007.
évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. Az előírányzat
célja többek között a már 6 éve sikeresen futó FECSKE modellprogram finanszírozása, a
modellgazda Kézenfogva Alapítvány közreműködésével. A modellprogram lényege a fogyatékos
személyeket nevelő családtagok időszakos tehermentesítése, a fogyatékos személy számára az
otthoni környezetben biztosított néhány órás szakszerű felügyelet révén. Az előirányzat terhére
kerül biztosításra a fogyatékosok önálló életvitelét segítő kutyák kiképzésének támogatása, a
segítőkutya-képzéssel foglalkozó civil szervezetek pályázati konstrukcióban való támogatása révén.
Továbbá a fogyatékosokat nevelő szülők részére tájékoztató kiadványt készítő, vagy számukra
mentálhigiénés programokat szervező civil szervezetek szülősegítő tevékenységeinek pályázati úton
történő támogatása. Az előirányzat nyújt fedezetet a rehabilitációs célú üdültetés támogatásának
biztosítására is, amelynek keretében történik a Pro Rekreatione Közhasznú NKft. által létrehozandó
rehabilitációs sport- és korai fejlesztő központ működtetési feltételeinek megteremtése.

20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

479,5

0,0
0,0
0,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
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479,5

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

479,5

479,5

Az előirányzat jogszabályi alapja a 2009. évi CXXV törvény a jelnyelvről, és az 1998. évi XXVI.
törvény előírásai alapján alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi
Programról. Az előirányzat terhére 1-1, országosan hozzáférhető, azonos szakmai standardok
alapján nyújtott szolgáltatást finanszíroz a költségvetés: a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást, és a
látássérültek részére elemi rehabilitációs szolgáltatást. A jelnyelvi tolmácsszolgáltatás
finanszírozása a tolmácsszolgálatok fenntartásához szükséges összegből, és a tolmácsolt óraszám
szerint járó kiegészítő támogatásból tevődik össze. A látássérültek részére elemi rehabilitációs
szolgáltatásnyújtás finanszírozása pályázati rendszerben történik, a korábbi években regionális
szinten kiépült elemi látásrehabilitációs központokat működtető civil szervezeteknek, a szolgáltatási
óraszámmal arányos támogatása révén.

20/20/12 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás
450,9

450,9

0,0
0,0
0,0
450,9

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
450,9

Az előirányzat célja az állami, nem állami és egyházi fenntartók hajléktalan-ellátó szervezeteinek,
szolgáltatásainak külön jogszabályban meghatározott működését kiegészítő támogatás biztosítása a
konvergencia régiók vonatkozásában, illetve a Közép-magyarországi régió tekintetében a
hajléktalanellátás kiegészítő forrásainak biztosítása a Hajléktalanokért Közalapítványon keresztül.
Az előirányzat lehetőséget teremt a hajléktalan emberek ellátását végzők számára a
jogszabályokban meghatározott, és állami normatív hozzájárulással támogatott programokat a téli
időszakban és éves szinten is kiegészítő, a szolgáltatások eredményességét növelő tevékenységek
finanszírozására.
20/20/13 Autista, értelmi sérült és halmozottan fogyatékosokat ellátó lakóotthonok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

95,0

0,0
0,0
0,0
95,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

851

95,0

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

0,0
0,0
0,0
95,0

Az előirányzat jogszabályi alapját a lakóotthonok működtetésére és finanszírozására vonatkozó
ágazati jogszabály tartalmazza (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 85/A § és 85/B §). A kizárólag, vagy számottevő arányban autista személyeket gondozó
lakóotthonok működtetésére vonatkozó speciális szabályok miatt azonban az autistákat (is)
gondozó lakóotthonok fenntartása bizonyíthatóan költségesebb. Az érintett lakóotthonok éves
működtetési többletköltségei fedezetére pályázati rendszerben biztosít forrást a tervezett összeg.
20/22 Egészségügyi ágazati előirányzatok
20/22/2 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

122,6

0,0
9,5

Egyéb változások
- szervezeti változásból adódó
átrendeződés

9,5
89,5

Többlet (jogcímenként)
- Határon túli magyarok egészségügyi
ellátásának kiegészítő támogatása

89,5
221,6

2014. évi javasolt előirányzat

122,6

0,0
0,0

0,0
9,5

0,0

9,5
89,5

0,0

89,5
221,6

Az előirányzat nyújt fedezetet a 2014. évi népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok
végrehajtásának támogatására a szakmai szervezetek bevonásával. A tervezett programok között
szerepel az „Év Kórháza 2013.” pályázat meghirdetése, a szerv, illetve szövet adományozás
költségeinek térítése, a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi ellátásának támogatása,
az egészségügyi köztestületek működésének segítése, „HIV/AIDS megelőzése” témájú pályázat
kiírása.
A határon túli magyarok egészségügyi ellátásának támogatása az OEP közreműködésében valósul
meg. A nem európai uniós szomszédos államok (Ukrajna, Szerbia) magyar ajkú lakossága részére
történő egészségügyi ellátás finanszírozása a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi
ellátásának támogatásáról szóló 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelet alapján történik.
Az „Év Kórháza 2013.” pályázat keretében a kiemelkedő egészségügyi szolgáltató tevékenységet
végző kórházak kerülnek elismerésre. A pályázat során felülvizsgált területek: a vezetés, a
humánerőforrás menedzsment, a szakmai munka minősége, az elégedettség, a pénzügyi
gazdálkodás, a minőségmenedzsment és a prevenciós tevékenység.
A „Civil szervezetek részvétele a HIV/AIDS megelőzésben” című pályázat célja a magas HIVfertőzési kockázatnak kitett közösségek tagjai között a kockázat ismertetése, csökkentése, továbbá
az ehhez szükséges magatartásformák kialakítása, önkéntes szűrés, valamint tanácsadás
lehetőségének biztosítása.
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20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 221,2

1 221,2

0,0
0,0
284,9

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Légi mentés eszközpark (árfolyam
változás, 1 hajtóműves helikopter
kiváltása)
2014. évi javasolt előirányzat

284,9
1 506,1

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
284,9

0,0

284,9
1 506,1

A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005 (VII. 22.) Korm. határozat
értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az
állam – tulajdonában lévő, mai nevén Magyar Légimentő Nonprofit Kft., majd a nemzetközi
közbeszerzési eljárás lefolytatását követően szerződés jött létre az osztrák HeliAir Gmbh-val, amely
az osztrák autóklubbal (ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját
tulajdonló és üzemeltető cége. A szerződésben öt gép bérlése határozott időre – 10 évre – került
meghatározásra.
Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett kettő saját tulajdonú helikopterekkel együtt – képes
arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a
lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az
esélyegyenlőséget. A forrás felhasználása a Légimentő Nonprofit Kft. megvalósításában történik.
A légimentésben 2014. október végétől plusz költségként merül majd fel 2 db saját tulajdonú 1
hajtóműves helikopter kiváltása, amelynek költségigénye 70,9 millió Ft.

20/22/13 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

700,0

0,0
0,0
0,0
700,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

700,0

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

0,0
0,0
0,0
700,0

A Kormány elkötelezett a vidék gyógyszerellátásának javítása iránt, a Nemzeti Együttműködés
Programjában megfogalmazottak szerint: „A kispatikák megmaradása nemcsak egészségpolitikai
cél, hanem nemzetpolitikai cél is. Működő kispatikák nélkül nincs élhető vidék.”
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Az ország legkisebb településein működő gyógyszertárak fennmaradásához nem nyújt elegendő
fedezetet a gyógyszerek forgalmazása után realizálható árréstömeg, így ezek költségvetésből
történő támogatása az egyetlen lehetőség a lakosság térben és időben egyenletes
gyógyszerellátásának biztosítására.
Ezen kisforgalmú gyógyszertárakat működtető vállalkozások a biztonságos gyógyszer és
gyógyászati segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény 41. § (1) bekezdése szerint negyedévente működési célú támogatásban
részesülhetnek a járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és
gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999.
(VIII. 31.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően.

20/22/19 Patika hitelprogram kamattámogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
370,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Gyógyszerészek tulajdonszerzésével
összefüggő kamattámogatás

370,0
370,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
370,0

0,0

370,0
370,0

A Kormány a közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány növelésének
elősegítéséről szóló 212/2013. (VI. 19.) Korm. rendelettel bevezette a patika hitelprogramot,
amelynek célja, hogy elősegítse a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászati
segédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi
XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) 2011. január 1-től életbe lépett változásainak való
megfelelést. A Gyftv. szerint a már meglévő gyógyszertárakban a személyi jogos, a bent dolgozó,
továbbá a gyógyszertárat működtető gazdasági társaságban tulajdonhányaddal rendelkező
gyógyszerészek tulajdoni hányada, illetve négy gyógyszertárig elszámolható módon a
gyógyszerészi tulajdonhányad meg kell, hogy haladja 2014. január 1-ig a 25%-ot, 2017. január 1-ig
az 50%-ot.
A Patika Hitelprogram alapján állami kamattámogatással kedvezményes (hozzávetőleg 3%-os)
kamatozású hitelre lesz jogosult az a gyógyszerész, aki tulajdonhányadot kíván szerezni, vagy
tulajdonhányadát kívánja növelni a hitelcéllal érintett gyógyszertárat működtető gazdasági
társaságban. Az MFB által refinanszírozás keretében kihelyezett hitel bruttó (tehát a
kölcsönszerződésben szereplő) kamata 6,7%, így 3,7%-os kamattámogatással kell biztosítani a
gyógyszerészek részére a 3 %-os kamatszintet.
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20/22/24 Egészségügyi intézmények rendkívüli támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

Támogatás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

5 510,2

5 510,2

0,0

- 10.1. Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőségi- és
Szervezetfejlesztési Intézet alcím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

5 510,2
0,0
0,0
5 510,2

5 510,2
0,0
0,0
5 510,2

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

0,0

0,0

A volt megyei, a volt fővárosi és városi önkormányzati tulajdonban lévő egészségügyi intézmények
– a használatukban lévő vagyoni eszközökkel együtt – állami tulajdonban kerülését követően az
állam, mint tulajdonos feladata a szakmai minimumfeltételeknek való megfelelés és az
állagmegóvás érdekében a meghatározott összegű központi felhalmozási forrás biztosítása.
Az egészségügyi intézmények használatában lévő ingatlanok/épületek az elhasználódott tárgyi
eszközök – gépek, berendezések, orvosi műszerek, technikai eszközök, energetikai, épületgépészeti,
informatikai berendezések – eredeti állagának helyreállítása, felújítása, korszerűsítése a fenntartó
kötelezettsége.
A fejezeti kezelésű előirányzat továbbá fedezetet biztosít az egészségügyi intézmények
gazdálkodási helyzetének javítása érdekében folyósításra kerülő rendkívüli támogatáshoz.
20/23 Sporttevékenység támogatása
20/23/4 Versenysport támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás
642,4

642,4

-10,0
-10,0
0,0
346,7
51,6
295,1
979,1

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- 2015. évi felnőtt női kosárlabda EB
- 2014. évi női és férfi vízilabda EB
2014. évi javasolt előirányzat
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0,0
0,0
0,0

0,0

-10,0
-10,0
0,0
346,7
51,6
295,1
979,1

Az előirányzaton kerülnek tervezésre a kiemelt hazai rendezésű sportesemények rendezésének,
valamint a rendezési jog elnyerése érdekében történő pályázatok támogatását szolgáló források,
továbbá a versenysport fejlesztésének egyéb állami feladatait, a sportszakemberek képzését,
továbbképzését, valamint a sportinformációs rendszerek üzemeltetését, fejlesztését célzó
támogatások. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény és végrehajtási
rendeleteinek rendelkezései, valamint a sport szakterület fejlesztéseiről szóló kormányhatározatok
kerültek figyelembevételre.

20/23/5 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá az
MLSZ utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 710,0

1 710,0

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

0,0
0,0
0,0
1 710,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
1 710,0

Az előirányzat terhére az országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával,
továbbá a Magyar Labdarúgó Szövetség utánpótlás-neveléssel összefüggő feladatainak támogatása
valósul meg. Az előirányzat a sportolói életpálya bevezetése és fenntartása, a magyar
sporttehetségek kiválasztásának és folyamatos nyomon követési rendszerének kiépítése érdekében
támogatja az egyes sportágak kiemelt utánpótlás-nevelési központjainak akadémiai rendszerű
fejlesztését, ennek keretében biztosítja az emelt szintű szakmai képzést és a felkészüléshez
szükséges sportegészségügyi, sporttudományi hátteret, továbbá intézményesített kapcsolatot,
átjárhatóságot a közoktatás intézményrendszerével a fokozott sporttevékenységgel együtt járó
terhelés, időbeosztás rugalmas kialakítása céljából. Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás
egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I.
törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései, valamint a sport szakterület fejlesztéseiről
szóló kormányhatározatok kerültek figyelembevételre.
20/23/6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport stratégiai fejlesztését
szolgáló feladatok támogatására
20/23/6/1 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

2 344,9

-394,2
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2 344,9

0,0

-394,2

- 20/23/6/10 Nem olimpiai sportágak
szakmai támogatása
- 20/23/6/2 Sporteredmények,
sportszakmai tevékenység anyagi
elismerése
- 20/23/6/4 Doppingellenes
tevékenység sportszakmai feladatai
- 20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának
támogatása
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Téli olimpiai, paralimpiai kiutazás
2014. évi javasolt előirányzat

-200,0

-200,0

-120,0

-120,0

-4,2

-4,2

-70,0
0,0
55,0
55,0
2 005,7

-70,0
0,0
55,0
55,0
2 005,7

0,0
0,0
0,0

Az előirányzat célja az olimpiai felkészülés finanszírozása, elsősorban a sportolók felkészítése,
edzőtáboroztatása, versenyeztetése, a kiemelt nemzetközi eseményeken való részvételének
biztosítása, illetve a szakmai munka hátteréül szolgáló infrastrukturális háttér megteremtése. Az
előirányzaton rendelkezésre álló forrás a Magyar Olimpiai Bizottság döntésével kerül elosztásra. Az
előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek
figyelembevételre.

20/23/6/2 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

2 354,5

120,0

- 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai
felkészülés szakmai támogatása

120,0
0,0
74,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sporteredmények, sportszakmai
tevékenység anyagi elismerése

74,0
2 548,5

2014. évi javasolt előirányzat

2 354,5

0,0

120,0

0,0
0,0

120,0
0,0
74,0

0,0

74,0
2 548,5

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, az olimpiai
járadék, a Gerevich Aladár-sportösztöndíj, az eredményességi támogatás, az idős sportolók szociális
támogatása. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a 41/2004. (III. 12.)
Korm. rendelet, továbbá a 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet rendelkezései kerültek
figyelembevételre.
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20/23/6/4 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

183,5

183,5

4,2

- 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai
felkészülés szakmai támogatása

4,2
0,0
0,0
187,7

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

4,2

0,0
0,0
0,0

4,2
0,0
0,0
187,7

Az előirányzat terhére valósul meg a doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011. (III.
23.) Korm. rendelet alapján a nemzeti doppingellenes szervezet (HUNADO) feladatait ellátó
gazdálkodó szervezet, a Magyar Antidopping Csoport Kft. 2014. évi hazai doppingellenes
feladataiért járó ellenszolgáltatás finanszírozása, valamint a doppingellenes nemzetközi
egyezményekből következő, a 2003. évi LXXVIII. törvényben és a 2007. évi XXXIV. törvényben,
valamint a 99/2007. (V. 8.) Korm. rendeletben meghatározott további doppingellenes feladatok és
szervezetrendszer támogatása, az ellenőrzések lefolytatása, valamint a magyar olimpiai kerettag
sportolók doppingmentes felkészülésének biztosítása. Az előirányzat felhasználása egyedi
döntéssel, nyílt közbeszerzési eljárással valósul meg. Az előirányzat finanszírozza továbbá a
közbeszerzési szerződés megkötése óta bekövetkezett nemzetközi és hazai jogszabályok változása
okán az időközben a HUNADO-hoz telepített többletfeladatok megvalósítását, amely az étrend- és
táplálék-kiegészítőkre vonatkozó szolgáltatás, valamint a Btk. módosítás következtében szükséges
hatósági együttműködés költségeit is tartalmazza.
20/23/6/7 Utánpótlás-nevelési feladatok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 925,8

0,0
0,0
0,0
1 925,8

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

1 925,8

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

0,0
0,0
0,0
1 925,8

Az előirányzat terhére valósul meg a sportiskolai rendszer támogatása, a Héraklész Bajnokprogram,
a Héraklész Csillagprogram, a Sport XXI. Utánpótlás-nevelési Program támogatása, az Olimpiai
Reménységek Versenye, a Duna Kupa versenysorozat, a Csanádi Árpád Általános Iskola,
Középiskola és Pedagógiai Intézet működtetésének, az egyéb utánpótlás-nevelési feladatok
támogatása. Az előirányzat terhére nyújtott támogatások egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az
előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek
figyelembevételre.
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20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

230,0

230,0

0,0

97,0

- 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai
felkészülés szakmai támogatása
- 20/30/26/2 Magyar Olimpiai
Bizottság
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

97,0

70,0

70,0

27,0
0,0
0,0
327,0

27,0
0,0
0,0
327,0

0,0
0,0
0,0

Az előirányzat támogatást nyújt a paralimpiai mozgalom fejlesztésére, a paralimpiai felkészülésre, a
fogyatékosok versenysportjának felkészülésével összfüggő feladatokra, a Magyar Paralimpiai
Bizottság és a paralimpiai sportágak területén működő sportszövetségek, ezek jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti egységei, valamint a sportszervezetek (műhelyek) ezzel összefüggő működési
és szakmai feladatainak ellátására, sportszakember-képzési feladatokra, a sport által megvalósuló
integrációt elősegítő programokra, az egyéb, paralimpiai sportágak fejlesztésével összefüggő
feladatok ellátására. A fogyatékos személyek sportjának fejlesztését szolgálja a sportszakmai,
sportegészségügyi és sporttudományos programok támogatása is. Az előirányzaton lévő forrásból
kerülnek finanszírozásra a sport-rehabilitációs programok, a fogyatékos gyerekek tanórán kívüli,
rendszeres, terápiás jellegű sportoktatása és programjai, a fogyatékos személyek
szabadidősportjának, valamint diáksportjának országos, megyei és helyi rendezvényei, valamint a
fogyatékos sportolók részvétele a nemzetközi világeseményeken. Az előirányzat a Magyar Olimpiai
Bizottság döntésével, egyedi támogatások keretében kerül felhasználásra. Az előirányzat
tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/6/10 Nem olimpiai sportágak szakmai támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

200,0

- 20/23/6/1 Versenysport és olimpiai
felkészülés szakmai támogatása

200,0
0,0
0,0
200,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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0,0

0,0

200,0

0,0
0,0
0,0

200,0
0,0
0,0
200,0

Az előirányzat célja a nem olimpiai sportágak támogatása, elsősorban a sportolók felkészítése,
edzőtáboroztatása, versenyeztetése, a kiemelt nemzetközi eseményeken való részvételének
biztosítása, illetve a szakmai munka hátteréül szolgáló infrastrukturális háttér megteremtése. Az
előirányzaton rendelkezésre álló források a Magyar Olimpiai Bizottság döntésével kerülnek
elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek
figyelembevételre.

20/23/7 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

140,2

140,2

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

0,0
0,0
0,0
140,2

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
140,2

Az előirányzat terhére kerül finanszírozásra az egyes kimagasló sporteredmények állami jutalmáról
szóló 200/2013. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján az Európa- és világbajnokságokon eredményesen
szereplő sportolók, és a felkészítésükben résztvevő sportszakemberek eredményességi támogatása,
továbbá a sportszakmai elismerések. Az előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra.

20/23/9 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi vizsgálatainak támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

131,4

0,0
0,0
0,0
131,4

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

131,4

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

0,0
0,0
0,0
131,4

Az előirányzat támogatást nyújt az olimpiai, paralimpiai felkészüléssel összefüggő
sportegészségügyi feladatok ellátásához, így különösen az egyes válogatott kerettagok felkészülését
segítő sportorvosok, sportpszichológusok, gyógytornászok, masszőrök és dietetikusok
foglalkoztatásához, a felkészüléshez szükséges gyógyszerek beszerzéséhez, orvosi eszközök,
műszerek, gépek, berendezések megvásárlásához, a területi sportorvosi szakrendelések
kialakításához és működtetéséhez. Az előirányzat terhére nyújtott támogatás a Magyar Olimpiai
Bizottság döntése alapján kerül elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I.
törvény, valamint a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004.
(VII. 13.) Korm. rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.
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20/23/23 Szabadidősport támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

372,0

372,0

0,0
0,0
0,0
372,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
372,0

Az előirányzat terhére valósul meg a kiemelkedő szabadidősport-rendezvények, a szabadidősportot
népszerűsítő kommunikációs tevékenységek, a szabadidősporttal kapcsolatos kutatások, a
szabadidősport területén működő sportszövetségek, sportszervezetek működésének, szakmai
tevékenységének, valamint egyéb, az egészséges életmód terjesztésével, a szabadidősport, az
iskolai, diák- és felsőoktatási sport fejlesztésével összefüggő programok, feladatok ellátása, a nők és
családok sportjának fejlesztése, az idősek sportjának támogatása. Szintén az előirányzat terhére
valósul meg a munkahelyi sportegyesületi program, az egészségjavítást célzó sporttevékenységek,
valamint a fogyatékos sportolók és halmozottan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok szabadidős
sportjának támogatása. Az előirányzaton rendelkezésre álló források egyedi döntéssel, valamint
pályázat útján kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról szóló 2004. évi I. törvény
rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/24 Diák- és hallgatói sport támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

501,7

0,0
-35,0
-35,0
0,0
466,7

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

501,7

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

0,0
-35,0
-35,0
0,0
466,7

Az előirányzatról történő támogatások célja a magyar diáksport helyzetének javítása, a hazai
felsőoktatási sport fejlődésének elősegítése, valamint a testkulturális felsőoktatásban érdekelt
felsőoktatási intézmények szakmai munkájának támogatása. Szintén az előirányzatról kerül
finanszírozásra a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság, az Universitas Versenyrendszer,
a nemzetközi eseményekre történő kiutazás, a diákolimpiai versenyrendszer, a diákturisztikai, a
diák-szabadidős programok, a Mező Ferenc szellemi diákolimpia, valamint a diák- és hallgatói
sport területén működő sportszövetségek, sportszervezetek, társadalmi szervezetek sportszakmai
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feladatai. Az előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor
a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/23/25 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

15,0

15,0

0,0
0,0
10,0
10,0
25,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Fizikai aktivitás népszerűsítése
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
10,0
10,0
25,0

0,0

Az előirányzatról kerül finanszírozásra a sport, az egészséges, mozgásgazdag életmód, a fizikai
aktivitás népszerűsítésével összefüggő kommunikációs és marketing tevékenység, tájékoztató
rendezvények, konferenciák, programok támogatása, valamint kiadványok megjelentetése, továbbá
a sportirányítás döntéseinek, intézkedéseinek bemutatása, megismertetése, a tájékoztatás elősegítése
és megkönnyítése, valamint a célcsoportokkal való többoldalú kapcsolattartás megvalósítása. Az
előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról
szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerülnek figyelembevételre.

20/23/28 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése és projektjei
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

37,2

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

37,2

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

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

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a sporttudomány területén elért eredmények
publikálási lehetőségei, a sporttudományos műhelyek, intézetek kutatásai, a külföldi szakmai
tanulmányutak, konferenciák és módszertani fórumok szervezése. Az előirányzat forrásul szolgál a
sporttudomány területén tevékenykedő társadalmi szervezetek szakmai feladatainak ellátásához. Az
előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a sportról
szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre.
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20/23/29 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása,
valamint sportszövetségek adósságrendezése
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- 16 kiemelt sportág
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0
0,0
10 979,4
10 979,4
10 979,4

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

0,0
0,0
10 979,4
10 979,4
10 979,4

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó
sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban
meghatározott sportágfejlesztési feladatok közül a versenysport, élsport szakmai és működési
feladatai, az utánpótlás-nevelés szakmai és működési feladatai, az egyesületek, akadémiák,
műhelyek támogatásának feladatai, a kiemelt edzői státuszokhoz kapcsolódó költségek, valamint a
felzárkóztatási kerethez kapcsolódó költségek. Az előirányzat forrásai egyedi döntéssel kerülnek
elosztásra. Az előirányzat tervezésekor a hivatkozott Korm. határozatrendelkezései kerültek
figyelembevételre.
20/24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
20/24/10 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak
támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

864,0

0,0
-150,0
-150,0
0,0
714,0

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

864,0

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

0,0
-150,0
-150,0
0,0
714,0

Az előirányzat célja a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet
hatálya alá tartozó, az MLSZ által, illetve az MLSZ versenyrendszerében szervezett mérkőzésnek
helyt adó sportlétesítmények műszaki, infrastrukturális és biztonságtechnikai fejlesztése, a
stadionbiztonsági rendszerek üzemeltetése és karbantartása a nézőtéri erőszak visszaszorítása,
illetve megelőzése érdekében. Az előirányzat részben egyedi döntés, részben pályázat útján kerül
felhasználásra.
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20/24/11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása
20/24/11/2 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, fenntartása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

568,1

568,1

0,0
-369,7

Egyéb változások
- egyszeri feladatok kivétele miatti
bázis csökkentés

0,0
0,0

-369,7
350,0
350,0
548,4

Többlet (jogcímenként)
- Miskolci atlétikai támogatás
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

0,0
-369,7
-369,7
350,0
350,0
548,4

Az előirányzat célja az állami, önkormányzati és egyéb nem állami tulajdonú sportcélú ingatlanok
felújításával és korszerűsítésével összefüggő feladatok, valamint a támogatások felhasználásával
kapcsolatos ellenőrző és koordinációs feladatok ellátásának finanszírozása. Az előirányzat
finanszírozza az egyéb, nem vagy nem kizárólag állami forrásból megvalósuló, átfogó jellegű
létesítményfejlesztési programok előkészítő és koordinációs feladatait, az abba illeszkedő egyedi
beruházások támogatását, amely beruházási támogatás legfeljebb 7 %-a fordítható koordinációs
feladatokra. Az előirányzat finanszírozza a sportszervezetek által fenntartott állami, önkormányzati
és egyéb tulajdonú sport célú ingatlanok működtetését, a sportszervezetek által használt állami,
önkormányzati tulajdonú sport célú ingatlanok használatával összefüggő létesítményhasználati és
közüzemi költségeket, létesítmény- és helyszínbérleti díjakat, továbbá a használattal összefüggő,
korábbi években felmerült létesítményhasználati és közüzemi költségeket, létesítmény- és
helyszínbérleti díjakat, amelyek kiegyenlítésére a sportszervezet részletfizetési kedvezményt kapott.
Az előirányzat finanszírozza a miskolci atlétikai futópálya fejlesztésével kapcsolatos költségeket.
Az előirányzat finanszírozza továbbá a már lezárt pályázatok (a ”Sikeres Magyarországért”
Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram, „Beruházás a 21. század iskolájába”
program, Sportvállalkozások támogatási programja) kapcsán a nyertes pályázókkal hosszútávra
kötött kamattámogatási szerződésekben foglaltak teljesítését. Az előirányzat egyedi döntés alapján
kerül felhasználásra.
20/24/11/3 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) kapcsolódó fejlesztések
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 579,0

0,0
-30,0
-30,0
0,0
1 549,0

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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1 579,0

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

0,0
-30,0
-30,0
0,0
1 549,0

Az előirányzat finanszírozza a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által elnyert, az
1388/2011. (XI. 17.) Korm. határozatban foglaltak szerinti, a XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) 2017. évi megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztéseket, valamint a
lebonyolítással kapcsolatos szakmai költségeket. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül
felhasználásra.
20/24/11/4 Győr Aréna beruházás támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
4 900,0
4 900,0
4 900,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
4 900,0
4 900,0
4 900,0

Az előirányzat finanszírozza a Győr Aréna beruházás megvalósításával összefüggő költségeket. Az
előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

20/24/12 Magyar Sport Háza támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás
302,5

302,5

0,0
0,0
0,0
302,5

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
302,5

Az 1070/2002. (V. 15.) Korm. határozat értelmében a sportban érdekelt sportági szakszövetségek –
a Magyar Olimpiai Bizottság, a Nemzeti Sportszövetség, a Nemzeti Szabadidősport Szövetség, a
Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége és a sportszakmai, illetve a sporttal foglakozó egyéb
szervezetek – alapvető irodai elhelyezését és munkafeltételeit a Magyar Sport Házában kell
biztosítani. Tekintettel a fentiekre, támogatást kell nyújtani a Magyar Sport Háza üzemeltetési
költségeinek finanszírozásához, a Magyar Sport Háza beruházáshoz kapcsolódó hitel és kamatai
költségeinek, valamint a beruházással és működtetéssel összefüggő egyéb költségek, a
sportszövetségek működéséhez szükséges infrastrukturális feladatokhoz, egyéb, a Magyar Sport
Házát érintő költségek fedezetéhez. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
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20/24/13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció támogatása
20/24/13/2 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójának, valamint a Nagyerdei
Stadion Rekonstrukciós Kft. működésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
- 20/24/13/1 Debreceni Nagyerdei
Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a
Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft.
működésének támogatása
Egyéb változások
- egyszeri feladatok kivétele miatti
bázis csökkentés
Többlet (jogcímenként)
- Debreceni Stadion
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

9 000,0

9 000,0

187,2

187,2
-8 194,0
-8 194,0
800,0
800,0
1 793,2

0,0

187,2

0,0

187,2
-8 194,0

0,0
0,0

-8 194,0
800,0
800,0
1 793,2

Az előirányzat célja – a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos
feladatokról szóló 1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelően – a debreceni
Nagyerdei Labdarúgó Stadion XXI. századi, valamint az UEFA követelményeknek megfelelő
felújításáért, fejlesztésért felelős projektcég működésének támogatása, valamint a debreceni
Nagyerdei Labdarúgó Stadion UEFA 4. kategóriájú stadionná történő fejlesztése. Az előirányzat
egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

20/24/14 Nemzeti Stadionfejlesztési Program megvalósítása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Nemzeti Stadionfejlesztési Program
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
12 035,0
12 035,0
12 035,0

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

0,0
0,0
12 035,0
12 035,0
12 035,0

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében az NB I-es és NB IIes labdarúgó klubok által használt stadionok célzott fejlesztésével (nézőtéri komfort, a játéktér
minőségének javítása, a sportbiztonság és a sporttechnológia minőségi fejlesztése), a labdarúgó
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akadémiák, továbbá az amatőr labdarúgó pályák fejlesztésével összefüggő költségeket. Az
előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

20/24/15 Nemzeti Olimpiai Központ beruházás támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
- 13.2 Nemzeti
Sportközpontok alcím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítményfejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

0,0

1 139,0
1 139,0
0,0
19 129,6
19 129,6
20 268,6

0,0

1 139,0

0,0

0,0
0,0

1 139,0
0,0
19 129,6

0,0
0,0

0,0

19 129,6
20 268,6

0,0

Az előirányzat finanszírozza a Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013. (IV.
15.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítmény-fejlesztések megvalósításával összefüggő
feladatokat. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
20 24/16 Tüskecsarnok és új uszodakomplexum beruházás támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

2 464,0
2 464,0
0,0
1 243,0

- 13.2 Nemzeti Sportközpontok alcím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Tüskecsarnok és uszodafejlesztési
program

1 243,0
3 707,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

2 464,0
2 464,0
0,0
1 243,0

0,0

1 243,0
3 707,0

Az előirányzat finanszírozza a Tüskecsarnok projekt befejezéséről szóló 1108/2012. (IV. 11.)
Korm. határozatban, valamint a Tüskecsarnok és az új uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó
további feladatokról szóló 1668/2013. (IX. 24.) Korm. határozatban foglalt sportlétesítményfejlesztések megvalósításával összefüggő feladatokat. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül
felhasználásra.
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20/24/17 Nemzeti Kézilabda Akadémia támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
2 315,3

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Balatonboglári Kézilabda Akadémia
(a beruházás 2014. évi ütemének
támogatásigénye)

2 315,3
2 315,3

2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2 315,3

0,0

2 315,3
2 315,3

Az előirányzat finanszírozza a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia sportlétesítményfejlesztéseinek megvalósításával összefüggő feladatokat. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül
felhasználásra.
20/24/18 A 16 kiemelt sportág sportlétesítmény-fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
4 020,6
4 020,6
4 020,6

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- 16 kiemelt sportág
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
4 020,6
4 020,6
4 020,6

Az előirányzat terhére kerülnek finanszírozásra a MOB által kiemelt sportágak 2013. évi
sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó
sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.) Korm. határozatban
meghatározott, a sportlétesítmények fejlesztésével összefüggő feladatok. Az előirányzat egyedi
döntés alapján kerül felhasználásra.
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20/24/19 A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság
megrendezéséhez kötődő sportlétesítmény-fejlesztések támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0

0,0

Az előirányzat finanszírozza a 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi
Világbajnokság megrendezéséhez szükséges sportlétesítmény-fejlesztésekkel összefüggő
feladatokat. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
20/24/20 Szombathelyi sportcélú beruházások támogatása (Szombathelyi Haladás Stadion
fejlesztésének támogatása)
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
4 625,8
4 625,8
4 625,8

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
4 625,8
4 625,8
4 625,8

Az előirányzat finanszírozza a szombathelyi Haladás Stadion és Létesítményei fejlesztésével
összefüggő feladatokat. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
20/24/21 Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
869

0,0

0,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0

0,0
0,0

0,0
4 500,0
4 500,0
4 500,0

0,0

Az előirányzat finanszírozza a székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztésével összefüggő feladatokat.
Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
20/24/22 Diósgyőri Stadion fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
1 750,0
1 750,0
1 750,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
1 750,0
1 750,0
1 750,0

0,0

Az előirányzat finanszírozza a diósgyőri DVTK Stadion fejlesztésével összefüggő feladatokat. Az
előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
20/24/23 Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
606,5
606,5
606,5

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
606,5
606,5
606,5

Az előirányzat finanszírozza a Budafoki Munkás Testedző Egyesület Sportcsarnoka felújításával,
korszerűsítésével összefüggő feladatokat. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

870

20/24/24 Nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2 098,0
2 098,0
2 098,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
2 098,0
2 098,0
2 098,0

Az előirányzat finanszírozza a nyíregyházi Bujtosi Szabadidő Csarnok felújításával,
korszerűsítésével összefüggő feladatokat. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
20/24/25 Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházás támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
240,0
240,0
240,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
240,0
240,0
240,0

Az előirányzat finanszírozza a Mosonmagyaróvári Sportcsarnok beruházással összefüggő, a
társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján megnyílt, TAO
pályázat benyújtásához szükséges önerő költségét. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül
felhasználásra.
20/24/26 Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0

Egyéb változások
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0,0
0,0

0,0
0,0

Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

120,0
120,0
120,0

0,0
0,0

120,0
120,0
120,0

Az előirányzat finanszírozza a Gabányi László Sportcsarnok fejlesztésével összefüggő, a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján megnyílt, TAO pályázat
benyújtásához szükséges önerő költségét. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
20/24/27 Nyéki Imre Uszoda fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
120,0
120,0
120,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
120,0
120,0
120,0

Az előirányzat finanszírozza a Nyéki Imre Uszoda fejlesztésével összefüggő, a társasági adóról és
az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján megnyílt, TAO pályázat benyújtásához
szükséges önerő költségét. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.

20/24/28 Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
200,0
200,0
200,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
200,0
200,0
200,0

Az előirányzat finanszírozza a Mogyoródi úti Sporttelep fejlesztésével összefüggő, a társasági
adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény alapján megnyílt, TAO pályázat
benyújtásához szükséges önerő költségét. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra.
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20/24/29 Tornaterem-építési program
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

Az előirányzat finanszírozza a mindennapos testnevelés feltételei biztosítását segítő, 2014-ben
induló tornaterem-építési program első ütemével kapcsolatos költségeket. Az előirányzat pályázati
döntés alapján kerül felhasználásra.
20/24/30 Tanuszoda-fejlesztési program
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Sportlétesítmény-fejlesztések
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
3 000,0
3 000,0
3 000,0

Az előirányzat finanszírozza az úszásoktatás feltételei biztosítását segítő, 2014-ben induló
tanuszoda-fejlesztési program első ütemével kapcsolatos költségeket. Az előirányzat pályázati
döntés alapján kerül felhasználásra.
20/25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások
20/25/15 MOME Campus - Kreatív Innovációs és Tudáspark kialakítása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0

Egyéb változások
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0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Többlet (jogcímenként)
- Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
2014. évi javasolt előirányzat

3 041,4
3 041,4
3 041,4

0,0

3 041,4
3 041,4
3 041,4

0,0

A MOME Campus – Kreatív Innovációs és Tudáspark program célja olyan tudáscentrumok
kialakítása, amelyek integrálják a különböző tudásokat elméleti és gyakorlati síkon, feltárják a
tudomány, a művészet és a technológia határterületein az új alkalmazások lehetőségeit, mindezzel
olyan gazdasági potenciált generálva, amely közvetlenül is érezteti hatását a kreatív ipar
működésére.
20/25/16 Klebelsberg kastély felújítása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0
0,0
620,0
620,0
620,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Klebelsberg kastély felújítása
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
620,0
620,0
620,0

0,0

Az előirányzat a Klebelsberg kastély felújításának 2014. évi üteme megvalósítását szolgálja.
20/25/17 Dunamelléki Református Egyházkerület "Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza"
projektje
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
300,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Dunamelléki Református
Egyházkerület "Kárpátmedencei
Református fiatalok Háza" projekt

300,0
300,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
300,0

0,0

300,0
300,0

Az előirányzat biztosítja az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a Dunamelléki
Református Egyházkerület „Kárpátmedencei Református Fiatalok Háza” projekt megvalósítását.
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20/25/18 Tiszáninneni Református Egyházkerület "Károlyi Gáspár program"
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0
0,0
350,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Tiszáninneni Református
Egyházkerület "Károlyi Gáspár
program" megvalósítása
2014. évi javasolt előirányzat

350,0
350,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
350,0

0,0

350,0
350,0

Az előirányzat biztosítja az 1632/2013. (IX. 10.) Korm. határozat alapján a Tiszáninneni
Református Egyházkerület „Károlyi Gáspár program” megvalósítását.
20/25/19 Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztés
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
420,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Győri Evangélikus Egyházközség
Insula Lutherana fejlesztés

420,0
420,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
420,0

0,0

420,0
420,0

Az előirányzat biztosítja a Győri Evangélikus Egyházközség Insula Lutherana fejlesztésének
megvalósítását.
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20/26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk fenntartott
intézmények támogatása
20/26/1 Oktatási alapítványok, közalapítványok
20/26/1/2 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

184,3

184,3

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

0,0
0,0
0,0
184,3

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
184,3

A Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért nemzetközi együttműködési megállapodás
alapján jött létre és működik, fenntartója az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetemnek.
Az intézményben német nyelven graduális és posztgraduális, a német anyanyelvű államok és
Magyarország közötti oktatási és kutatási együttműködést elősegítő képzés folyik. A támogatás
hozzájárul Magyarország és a többi EU tagállam közti kapcsolat kifejlesztéséhez, mélyítéséhez.

20/26/1/14 Autizmus Alapítvány
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

35,0

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

35,0

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

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

Az Autizmus Alapítvány az autista és autisztikus gyermekek és serdülők speciális habilitációs és
rehabilitációs kezeléséhez, fejlesztéséhez, neveléséhez, oktatásához és munkára való
felkészítéséhez nyújt támogatást közvetlenül az Alapítvány Módszertani Központjának
intézményei (Ambulancia, Kognitív Pszichológiai Labor, Terápiás Centrum, Nappali Ellátást
Nyújtó Szociális Intézmény, Felnőtt Klub), valamint az Autizmus Alapítvány Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye útján. Az Autizmus Alapítvány támogatási szerződés
keretében, egyedi döntés alapján részesül a 2014. évi támogatásban.
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20/26/1/19 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

200,0

200,0

0,0
0,0
50,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Határon túli magyarok oktatási
támogatásai

50,0
250,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
50,0

0,0

50,0
250,0

Az előirányzat célja a külhoni magyar közösségek identitását, megmaradását garantáló magyar
anyanyelv és kultúra megtartása érdekében, az oktatás értékeit megőrző, és minőségét fejlesztő
támogatások biztosítása, a magyar közösségek tudományos, nyelvi, kulturális kapcsolattartásának
ösztönzése. E célok eléréséhez a külhoni magyarok oktatását az egységes magyar nemzeti oktatás
dimenziójában (egységes oktatási terében) szükséges fejleszteni.
A határon túli magyar értelmiség utánpótlása nemzetstratégiailag kiemelkedő jelentőséggel bír,
amelynek biztosításához a tárca a határon túli magyar felsőoktatási intézmények, magyarországi
felsőoktatási intézmények határon túli kihelyezett képzései, működésének, fejlesztésének
támogatásával, szülőföldi felsőoktatási képzésben részt vevő határon túli magyar hallgatók és
oktatók ösztöndíjazásával járul hozzá. Az előirányzat hozzájárul továbbá szakkollégiumok, elit
kollégiumok, hallgatói szervezetek működtetéséhez.
20/26/2 Kulturális alapítványok, közalapítványok
20/26/2/10 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

890,0

-25,0

- 20/13/4 Művészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok támogatása

-25,0
-5,0
-5,0
500,0

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
- Budapesti Fesztiválzenekar
Alapítvány
2014. évi javasolt előirányzat

500,0
1 360,0
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890,0

0,0

-25,0

0,0

-25,0
-5,0
-5,0
500,0

0,0

500,0
1 360,0

0,0

Ez az előirányzat szolgál az előadó-művészeti és alkotóművészeti kulturális alapítványok (így
például a Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány és a Magyar Fordítóház Alapítvány) alapító
okiratában meghatározott feladatainak és működésének támogatására, a kulturális, közösségi alapú
társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző alapítványok, továbbá a kulturális, közösségi alapú
társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző közművelődési szervezetek, intézmények számára
szakmai-módszertani fejlesztő szolgáltatásokat biztosító alapítványok támogatására, valamint a
népművészeti és amatőr művészeti alapítványok támogatására.

20/26/2/12 Trianon Múzeum Alapítvány (Várpalotai Trianon Múzeum) támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
50,0
50,0
50,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- kulturális alapítványi támogatás
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
50,0
50,0
50,0

A Trianon Múzeum Alapítvány évek óta sikeresen működteti a várpalotai Trianon Múzeumot, 2011
óta tematikus múzeumi besorolással. Az EMMI az Alapítvány számára biztosított támogatással a
múzeum működtetési költségeihez járul hozzá.
20/27 Nemzeti Pedagógus Kar működtetésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
50,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Nemzeti Pedagógus Kar
működtetése
2014. évi javasolt előirányzat

50,0
50,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
50,0

0,0

50,0
50,0

A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításával beiktatásra került a Magyar Pedagógus Kar
mint köztestület megalakulása. A Magyar Pedagógus Kar feladatainak megvalósításával, az etikai
kódex megalkotásával, és az Nkt. 4.§ 15. pontjában szabályozott pedagógiai célú közösségi
szolgálat megszervezésének ellenőrzésével, valamint az ezzel kapcsolatos tanácsadó, információs
tevékenység működtetésével biztosítja a szakmai partneri együttműködés kereteit az ágazat és a
pedagógus társadalom között, elősegíti a köznevelési rendszer szakmai egységét.
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20/28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása
20/28/2 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

6 837,7

456,1

6 837,7

0,0

456,1

- 20/13/4 Művészeti tevékenységek
és egyéb fejezeti feladatok támogatása

300,0

300,0

- 20/13/5 Előadóművészeti törvény
végrehajtásából adódó feladatok
(működési és művészeti pályázatok)

18,9

18,9

137,2
0,0
698,0

137,2
0,0
698,0

- 20/13/7 A Nemzet Színésze cím
támogatása
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Robert Capa Központ
működtetésének támogatása
- Magyar Nemzeti Filharmonikus
Zenekar, Énekkar, Kottatár NKft.
- Kulturális gazdasági társaságok
kiegészítő támogatása (Gödöllő
Gödöllői Királyi Kastély NKft., Helikon
Kastélymúzeum NKft., Monostori Erőd
Hadkultúra Központ, Várgondnokság
NKft.)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

198,0

198,0

300,0

300,0

200,0
7 991,8

200,0
7 991,8

0,0

Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása a részben vagy egészben állami tulajdonban lévő
kulturális feladatokat ellátó non-profit szervezetek és gazdasági társaságok általános (működési,
felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az általuk ellátott szakmai feladatok
támogatásához. A forrás terhére az alábbi társaságok feladatainak ellátása és működtetése valósul
meg:
• Concerto Akadémia Nonprofit Kft.
• Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
• Gödöllő Királyi Kastély Nonprofit Kft
• Helikon Kastélymúzeum Nonprofit Kft.
• Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft.
• MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft.
• Magyar Alkotóművészeti Nonprofit Kft.
• Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár Nonprofit Kft.
• Monostori Erőd Hadkultúra Központ Nonprofit Kft.
• Műcsarnok Nonprofit Kft.
• Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Nonprofit Kft.
• Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft.
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•
•
•
•
•

Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt.
Nemzeti Táncszínház Nonprofit Kft.
NKÖV Nemzeti Kulturális Örökség Védelmi Nonprofit Kft.
Robert Capa Központ
Várgondnokság Nonprofit Kft.

A Kormány 1296/2013. (V. 30.) számú határozatával döntött a Robert Capa Kortárs Fotográfiai
Központ Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Robert Capa Nonprofit Kft., illetve Központ)
felállításáról.
A cél egy modern, Európa-szerte modell értékű fotográfiai központ létrehozása, amely 100 %-os
állami tulajdonú gazdasági társaság keretei között, kiemelten a nagy hagyományú magyar
fotóriporter iskolával foglalkozó szakmai központként, kiállítóhelyként és képzési helyként
működik.
A Központ megalapításával Magyarország Európa-szerte egyedülálló, új kortárs kulturális
intézményt hoz létre, amely
• széles
nemzetközi
és
hazai
közönséget
vonzó
kiállítóhelyként,
rendezvényközpontként, és kortárs szakmai közösségi központként a főváros
kulturális város jellegét erősíti.
• a modern eszközök segítségével országos hozzáférést biztosít programjaihoz,
rendezvényeihez.
• rangos fotószakmai díj (Magyar Fotográfiai Nagydíj) alapításával a kortárs
fotográfia hazai és nemzetközi ismertségét segíti.
• kiemelt feladata a magyar fotóriporterek munkásságának – és kiemelten Robert Capa
hazakerült fotóinak - kutatása.
• oktatási intézményként nemzetközi szintű képzéssel és nemzetközi rezidenciaprogram létrehozásával a magyar fotográfiai szakma hazai fejlesztéséhez,
nemzetközi megmérettetéséhez járul hozzá.
2014. évtől a Nemzeti Színház költségvetésén belül kerül megtervezésre a Nemzet Színésze cím
támogatása, amely juttatást a Nemzeti Színház egykori, illetve jelenlegi művészei kapják. Az
előirányzat célja a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése során
kimagasló érdemeket szerzett, a címet viselő 12 színész életjáradékszerű (havi kifizetésű)
támogatása.

20/28/3 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

210,9

0,0
0,0
0,0
210,9

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

210,9

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

0,0
0,0
0,0
210,9

Az előirányzat jogszabályi alapja a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény. A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
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Közhasznú Nonprofit Kft. tárgyévi működési kiadásaira nyújt támogatást az előirányzat. A
szervezet szakmai műhelymunkát végez, akkreditált képzéseket tart, speciális szakképző iskola
fenntartója, valamint különféle fogyatékosságügyi témájú pályázatok szakmai közreműködői
feladatait látja el.

20/28/4 Gazdasági társaságok által ellátott köznevelési feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

603,5

- 20/28/1 Gazdasági társaságok által
ellátott oktatási feladatok támogatása

603,5
0,0
0,0
603,5

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

603,5

0,0
0,0
0,0

603,5
0,0
0,0
603,5

Az előirányzat a minisztérium hozzájárulása az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., az
OMSZI Intézményfenntartó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft., valamint a Zánka - Új Nemzedék
Központ Nonprofit Kft. általános (működési, felhalmozási) költségeinek finanszírozásához és az
általuk ellátott szakmai feladatok támogatásához.

20/28/5 Gazdasági társaságok által ellátott felsőoktatási feladatok támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

92,4

- 20/28/1 Gazdasági társaságok által
ellátott oktatási feladatok támogatása

92,4
0,0
0,0
92,4

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0

92,4

0,0
0,0
0,0

92,4
0,0
0,0
92,4

A Nemzetközi Pető András Nonprofit Kft. a Nemzetközi Pető András Közalapítvány közhasznú
nonprofit gazdasági társasággá történő alakításáról szóló 1140/2011. (V. 12.) Korm. határozat
alapján a Nemzetközi Pető András Közalapítvány jogutódja. A fejezet a Kft-nek a speciális
közhasznú feladatok ellátására biztosít költségvetési támogatatást.
A Kft. fenntartója a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetnek.
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20/30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
20/30/23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
20/30/23/2 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

115,0

115,0

0,0
0,0

0,0
-0,2
-0,2
0,0
114,8

Egyéb változások
- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

0,0
-0,2
-0,2
0,0
114,8

Az előirányzat az országos hatókörű művészeti társadalmi, civil és non-profit szervezetek,
szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatására; a kulturális, közösségi alapú
társadalom- és gazdaságfejlesztő munkát végző és e célt szolgáló közművelődési társadalmi, civil és
non-profit szervezetek, szövetségek, testületek, egyesületek, bizottságok támogatására; az országos
hatókörű népfőiskolák számára a létesítő okiratukban meghatározott alaptevékenységük ellátásához
szükséges működési feltételek biztosítására, a szükséges tárgyi eszközök, berendezések
beszerzésére; az ismeretterjesztő programokat szervező, felnőttképzést folytató, tudományos
ismeretterjesztő folyóiratokat kiadó intézményeket fenntartó szervezetek támogatására, a kulturális
örökség védelmét, ismertté tételét, nemzetközi és határon túli feladatainak ellátását segítő
örökségvédelmi civil szervezetek támogatására; közgyűjteményi feladatokat ellátó civil szervezetek
támogatására szolgál.

20/30/23/3 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

450,0

0,0
0,0
0,0
450,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

450,0

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

0,0
0,0
0,0
450,0

Az előirányzat biztosít hozzájárulást az ország különböző településein működő közművelődési
intézmények, könyvtárak, művészeti együttesek lakossági szolgáltatásnyújtásához, települési
közművelődési feladatok ellátásához és az intézményekben működő alkotó közösségek, művészeti
csoportok, körök, klubok fenntartásához és működtetéséhez. A TEMI működési költségeinek
támogatási kötelezettségét a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL törvény 91. § (1) bekezdés c) pontja írja elő.
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20/30/23/4 Magyar Írószövetség támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

30,0

30,0

0,0
0,0
0,0
30,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
30,0

Az előirányzat biztosítja a Magyar Írószövetség 2014. évi működésének támogatását. Az
Írószövetség irodalmi estek, műsorok, irodalmi találkozók rendezésével népszerűsíti a magyar
szépirodalmat és olvasást, e mellett a magyar irodalom és a magyar írótársadalom szolgálatát
vállalja. A magyar kulturális diplomácia egyik műhelyeként alakítja kapcsolatait más országok,
mindenekelőtt a szomszédos közép-európai országok irodalmi szervezeteivel.

20/30/23/5 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
25,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Tudományos Ismeretterjesztő
Tásulat támogatása

25,0
25,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
25,0

0,0

25,0
25,0

Az előirányzat a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat működési költségét biztosítja, amely
kötelezettséget a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
91. § (1) c) pontja írja elő. A TIT az ismeretterjesztés legfontosabb hazai intézménye, országos
hálózat. A szervezetnek 34 tagegyesülete van. Az állami támogatást a tagszervezetek működési
kiadásaira fordítják. A TIT szervezetek kulturális, közművelődési, felnőttképzési tevékenységük
keretében ismeretterjesztő előadásokat, előadás-sorozatokat, klubokat, szakköröket, nyári
egyetemeket, tehetséggondozó versenyeket működtetnek, kiemelkedő szerepük van az anyanyelvi
és csillagászati ismeretterjesztésben, tudományos fesztiválok, kiállítások szervezésében és az
idegennyelvi oktatásban. A TIT egyesületek akkreditált felnőttképző intézményként vállalnak
szerepet a szakmai és közhasznú ismeretek oktatásában, a kulturális szakemberek és a pedagógusok
szakmai továbbképzésében. A TIT ezeken túl tudományos ismeretterjesztő folyóiratokat (Élet és
Tudomány, Természet Világa, Valóság) ad ki, intézményeket (TIT Budapesti Planetárium, Uránia
Csillagvizsgáló) tart fenn, a tudományok társadalmasításában, népszerűsítésében betöltött szerepe
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miatt tudománypolitikai szempontból is jelentőséggel bír, a helyi egyesületek az ismeretközvetítő
értelmiség multidiszciplináris fórumai.
20/30/24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek
20/30/24/1 Magyar Vöröskereszt támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

100,1

0,0
0,0
0,0
100,1

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

100,1

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

0,0
0,0
0,0
100,1

Az előirányzat a szervezet kiemelt központi és koordinációs feladatainak ellátására és
működtetésére, nemzetközi kapcsolattartásra, megyei és fővárosi szervezetek által végzett feladatok
ellátására, működtetésére szolgál az alábbiak szerint:
• képzési tevékenységek,
• a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt hálózatának fejlesztése, programjainak támogatása
(országos találkozó, országos HIV/AIDS prevenciós verseny megrendezése, ifjúsági
önkéntesek oktatása),
• nemzetközi tevékenység, együttműködés a brüsszeli Európai Unió Irodával,
• nemzetközi keresőszolgálat működtetése, kapcsolattartás 45 külföldi társszervezettel,
• véradásszervezés az Országos Vérellátó Szolgálattal kötött Együttműködési Megállapodás
alapján,
• elsősegély nyújtási programban részvétel (közúti járművezető jelöltek vizsgáztatása,
Országos Elsősegélynyújtó Verseny megrendezése, az elsősegélynyújtás Világnap
megszervezése, lebonyolítása, stb.),
• szociális programok szervezése (pl. családvédelmi programok, kirándulások, táborok,
„Együtt a jövőért” program),
• katasztrófasegélyezés (hazai és külföldi országok özön- és árvíz, valamint a hazai belvíz
okozta katasztrófák károsultjainak megsegítése).
A szervezet tevékenységét a Magyar Vöröskeresztről szóló 1993. évi XL. törvényben
meghatározott, az alapszabályukban vállalt feladatok, valamint a „Stratégia 2010.-2020.”
célkitűzései határozzák meg.
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20/30/24/2 Magyar Rákellenes Liga támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

30,0

30,0

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

0,0
0,0
0,0
30,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
30,0

A Magyar Rákellenes Liga több mint húsz éve szolgálja az egészség megőrzését, a daganatos
betegség megelőzését, a gyógyítást. A Liga közel ötezer tagja negyvenegy alapszervezetében
országszerte felvilágosító, tájékoztató programokat szervez, mozgósítva a gyerekektől az öregekig
mindenkit. Az onkológiai központok mellett működő segítő szolgálatok fogadják a daganatos
betegeket és hozzátartozóikat, pontszerző továbbképzéseket szerveznek az alapellátás orvosainak a
rákgyógyítás és diagnosztika határterületeiről. A Lelkisegély vonalon képzett önkéntesek várják a
segítségre vagy csak meghallgatásra váró emberek hívását.
A Liga tevékenysége során – többek között – elkötelezett civilek bevonásával hirdeti az egészség
fontosságát, nehezen megközelíthető régiókba szűrőbuszokat indít, valamint betegklubokat szervez
a rákkal küzdők számára. Akkreditált továbbképzések szervezésével ezen felül elősegíti a
háziorvosok, szakorvosok, ápolók folyamatos szakmai fejlődését, illetve a beteg-orvos közötti
bizalmi viszony erősítését, közvetítő szerepet játszva a betegjogok maradéktalan érvényesülése
érdekében. Az előirányzat biztosítja a Liga feladatainak megvalósítását.

20/30/24/3 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

51,3

0,0
0,0
0,0
51,3

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

51,3

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

0,0
0,0
0,0
51,3

A támogatás célja az egészségügy területén működő társadalmi, civil és nonprofit szervezetek
betegségmegelőző, prevenciós tevékenységének elősegítése, egészségpolitikai célú szakmai
munkájának támogatása, fejlesztése. A tervezett programok között szerepel a Gézengúz Alapítvány
a Születési Károsultakért működési támogatása, a Szervdonációs és Transzplantációs Európa és
Világnap megrendezésének támogatása, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata Egyesület
munkájának segítése, és egyéb egészségpolitikai célú szakmai programok finanszírozása.

885

20/30/24/4 Magyar ILCO Szövetség támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

30,0

30,0

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

0,0
0,0
0,0
30,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
30,0

A Magyar ILCO Szövetség a bélkivezetéssel élő emberek alulról építkező, önsegítő, nonprofit
jellegű szerveződése. A Szövetség 37 szervezete segítségével a döntően vastagbélrákkal megoperált
felnőtt, fiatal, illetve gyermek sztómások szakszerű lelki és fizikai utógondozásban részesülnek,
amelynek részét képezi a családba, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése is.
A szervezet a támogatás segítségével a sztómával élők utógondozását, rehabilitációját látja el,
javítja a sztómás emberek életminőségét, illetve sorstársi beteglátogatásokat, konferenciákat,
kiállításokat szervez, amellyek célja a colorectalis daganatos betegségek megelőzésére, korai
felismerésére történő figyelemfelhívás. Emellett rendszeresen szerveznek rehabilitációs
kirándulásokat, valamint gyermekek részére nyári táborokat. Önkéntes segítő sorstársi szolgálatot
működtetnek, továbbá gyógyászati segédeszközöket adományoznak a rászorulók részére. Az
előirányzat a Szövetség feladatainak megvalósítását szolgálja.
20/30/24/5 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

20,0

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

20,0

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

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

A Magyar Gyermekonkológiai Hálózat, illetve a hálózatot jogi személyként képviselő Magyar
Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága 1971 óta működteti a gyermekkori
daganatos betegségek kiindulására, kiterjedésre és szövettani típusára, prognosztikai faktoraira, a
kezelés módjára és eredményességére, illetve a beteg további sorsára, késői utánkövetésére
vonatkozó adatokat összegző Gyermektumor Regisztert. A Regiszter alapításával Magyarország
messze megelőzte korát, ilyen regiszterek annak idején még alig működtek Európában. A daganatos
betegekkel foglalkozó nemzetközi szakmai szervezetet, a SIOP Europe (European Society of
PediatricOncology) által kidolgozott irányelvek szerint minden EU tagállamban alapvető feltétel a
Gyermektumor Regiszter működtetése, amelyet Magyarország immár 40 éve teljesít. A
Gyermektumor Regiszter létesítésére és fenntartására vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően
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a Magyar Gyermekonkológiai Hálózat működteti a Regisztert. Az előirányzat a Regiszter
működtetésének kiadásait biztosítja.
20/30/24/6 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

20,0

20,0

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

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

A Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona több mint 20 éves megalakulás óta a
gondozottak családközpontú, komplex pszichoterápiájára, illetve rehabilitációjára törekszik.
A Rehabilitációs Otthon olyan családsegítő lelki gondozást végző civil szervezet, amely a speciális
egészségügyi problémákkal sújtott egyének és családjaik pszichoszociális gondozását sokoldalúan
igyekszik megvalósítani.
Az Otthon célkitűzése a testi-lelki megerősítésen, remény-nyújtáson túl a beteg kreativitásának
ösztönzése, és a szociális beilleszkedés minden oldalú támogatása.
Hazai körülmények között más intézményben nincs lehetőség krónikusan beteg gyermekek
tervszerű rehabilitációjára.
Az Otthonba irányított felnőtt daganatklubok tagjainak magas százaléka még gyermeket nevel, tehát
rehabilitációjuk nem csak humánus követelmény, hanem gazdasági érdek is.
Az előirányzat biztosítja az Otthon modell értékű, szakmai műhelyteremtő munkájának további
fenntartását.
20/30/25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek
20/30/25/5 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási programok
támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

208,5

0,0
0,0
0,0
208,5

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

208,5

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

0,0
0,0
0,0
208,5

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
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2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. Az
előirányzat a fogyatékos embereket, vagy segítőiket képviselő helyi, regionális, illetve országos
civil szervezetek szakmai programjainak és a tagjaiknak, vagy a célcsoport érdekében nyújtott
szolgáltatásainak finanszírozására nyújt fedezetet. Az említettt civil szervezeti kör többezer
fogyatékos személy érdekképviseletét látja el.
A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja a PROGRESS közösségi foglalkoztatási és társadalmi
szolidaritási program (2007-2013) keretében meghirdetésre kerülő, a szakterületet érintő
pályázatok megvalósításához szükséges, kötelezően biztosítandó önrészt.
20/30/25/6 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

130,0

130,0

0,0
0,0
0,0
130,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
130,0

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításán kívül, a képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok (periodika kiadása, az
ún. „Könnyen érthetően” speciális nyelvi kifejezésmód oktatása), továbbá a szervezet által ellátott
olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program célkitűzései
között, vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet
támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is.
20/30/25/7 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

165,0

0,0
0,0
0,0
165,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

165,0

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

0,0
0,0
0,0
165,0

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
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alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításán kívül, a képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi
segítségnyújtás, érzékenyítő programok, a célcsoport részére szervezett tréningek, kulturális
programok, sport infrastruktúra fenntartásának, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó
szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását,
amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program célkitűzései között, vagy az ENSZ Egyezmény
valamely bekezdésében szerepelnek.
20/30/25/8 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

160,0

160,0

0,0
0,0
0,0
160,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
160,0

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításán kívül, a képviselt fogyatékos személyek részére biztosított általános jogi
segítségnyújtás, képzési programok, valamint a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai
programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az
Országos Fogyatékosügyi Program célkitűzései között, vagy az ENSZ Egyezmény valamely
bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán keresztül valósul meg a helyi
tagszervezetek programjainak finanszírozása is.
20/30/25/9 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

165,0

0,0
0,0
0,0
165,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

165,0

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

0,0
0,0
0,0
165,0

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
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alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításán kívül, a képviselt fogyatékos személyek részére nyújtott általános jogi
segítségnyújtás, segédeszközbolt működtetése, hangos- és Braille könyvtár működtetése, Braille
nyomda fenntartása, vakvezetőkutya-kiképző iskola fenntartása valamint a szervezet
hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami
feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program célkitűzései között, vagy
az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán
keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is.
20/30/25/10 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

19,0

19,0

0,0
0,0
0,0
19,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
19,0

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításán kívül, a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi
segítségnyújtás, mentálhigiénés programok, sportolási lehetőség biztosítása, valamint a szervezet
hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet által ellátott olyan állami
feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program célkitűzései között, vagy
az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos szervezet támogatásán
keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása is.
20/30/25/11 Autisták Országos Szövetsége
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

50,0

0,0
0,0
0,0
50,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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50,0

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

0,0
0,0
0,0
50,0

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításán kívül, a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program
célkitűzései között, vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek.

20/30/25/12 Siketvakok Országos Egyesülete
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

20,0

20,0

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

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

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az országos hatáskörű érdekvédelem személyi és tárgyi
feltételeinek biztosításán kívül, a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program
célkitűzései között, vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek.
20/30/25/13 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és Alapítványok Országos
Szövetsége
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

30,0

0,0
0,0
0,0
30,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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30,0

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

0,0
0,0
0,0
30,0

Az
előirányzat
jogszabályi
alapja
a
fogyatékos
személyek
jogairól
és
esélyegyenlőségükbiztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény, illetve az ennek előírásai alapján
alkotott 10/2006. (II. 16.) OGY határozat az Országos Fogyatékosügyi Programról, valamint a
2007. évi XCII. törvénnyel kihirdetett ENSZ Egyezmény a fogyatékossággal élők jogairól. A
szervezet támogatása magában foglalja az érdekvédelem személyi és tárgyi feltételeinek
biztosításán kívül, a tagszervezetek és a képviselt fogyatékos személyek részére általános jogi
segítségnyújtás, a szervezet hagyományaihoz igazodó szakmai programok, továbbá a szervezet
által ellátott olyan állami feladatok finanszírozását, amelyek az Országos Fogyatékosügyi Program
célkitűzései között, vagy az ENSZ Egyezmény valamely bekezdésében szerepelnek. Az országos
szervezet támogatásán keresztül valósul meg a helyi tagszervezetek programjainak finanszírozása
is.
20/30/25/21 Karitatív tevékenységet végző szervezetek támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

618,7

618,7

0,0
0,0
0,0
618,7

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
618,7

Az előirányzat terhére támogathatóak azok a szervezetek, amelyek hagyományos karitatív
tevékenységük mellett, a szociális ellátórendszer állami feladatainak megvalósításában aktív
szerepet vállalnak: szociális területen az ország legnagyobb intézményfenntartói, mindezek mellett
olyan programokat és modelleket is bemutatnak, amelyek a felmerülő szociális nehézségekre,
katasztrófa helyzetekre gyorsan reagáló, vagy innovatív megoldásokat kínálhatnak.
20/30/25/23 Dévény Anna Alapítvány
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

40,0

0,0
0,0
0,0
40,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

40,0

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

0,0
0,0
0,0
40,0

Az Alapítvány a koraszülötten, vagy egyéb okból sérülten született gyermekek korai fejlesztésével
foglalkozik. Korai fejlesztéssel a nem szervi károsodott gyermekeknél a gyógyulási arány 80%. Az
előirányzat finanszírozza az Alapítvány speciális szolgáltatásait olyan korai fejlesztésre szoruló
személyek esetében, akik számára akadályt jelent a kezelések közvetlen költségeinek, vagy a
kezelésekhez kapcsolódó járulékos költségek megtérítése.
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20/30/26 Sport-, társadalmi, civil és non-profit szervezetek
20/30/26/2 Magyar Olimpiai Bizottság
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

450,0

450,0

-27,0

- 20/23/6/8 Fogyatékosok sportjának
támogatása

-27,0
0,0
0,0
423,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

-27,0

0,0
0,0
0,0

-27,0
0,0
0,0
423,0

Az előirányzat biztosít támogatást a Magyar Olimpiai Bizottság működéséhez és szakmai feladatai
ellátásához, illetve meghatározott sportszövetségek és ezek tagszervezetei, valamint a budapesti
székhelyű nemzetközi sportszövetségek, szervezetek működéséhez és szakmai feladataik
ellátásához. Az előirányzat egyedi döntés alapján kerül felhasználásra. Az előirányzat tervezésekor
a sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/35 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások
- egyéb változás
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

300,0

300,0

0,0
-200,0
-200,0
0,0
100,0

0,0
-200,0
-200,0
0,0
100,0

Támogatás

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

Az előirányzat a lakossági vezetékes gázfogyasztás és távhőfelhasználás szociális támogatásáról
szóló 289/2007. (X. 31.) Korm. rendelet szerinti támogatás fedezetéül szolgált, amely támogatási
formát a 2011. szeptember 1-jével kibővült lakásfenntartási támogatás váltotta fel. A kapcsolódó
előirányzatról 2018. január 5-ig kifizetések teljesíthetők az ÁFA elszámolás és a számlakorrekciók
miatt.
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20/39 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
- 2.3 Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
intézményei alcím Vakok Állami
Intézete
- 2.3 Szociális és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás
intézményei alcím intézményei
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

4 613,0

4 613,0

0,0

-2 537,4

-2 537,4

-11,6

-11,6

-2 525,8
0,0
0,0
2 075,6

-2 525,8
0,0
0,0
2 075,6

0,0
0,0
0,0

Az előirányzat biztosítja a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási
támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet szerinti szociális foglalkoztatáshoz a forrást,
amelynek fajtái a rehabilitációs, illetve a fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás.

20/46 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő bértámogatás
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

720,0

0,0
0,0
0,0
720,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

720,0

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

0,0
0,0
0,0
720,0

„A megváltozott munkaképességű személyek munkába helyezését elősegítő alternatív
munkaerőpiaci szolgáltatások támogatása” program által, az új Országos Fogyatékosügyi
Programról szóló 10/2006. (II. 16.) OGY. határozat 4.3. pontjában megfogalmazott
célkitűzéseknek megfelelően, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 8. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
előirányzat biztosítja a munkaerő piaci szolgáltatók finanszírozásának folyamatosságát.

894

20/47 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

35 000,4

35 000,4

0,0
-686,9

Egyéb változások
- fejezetek közötti "0" szaldós
átrendezések

-45,0
-641,9
0,0
34 313,5

- zárolás bázisba építése
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0

0,0
-686,9

0,0
0,0

-45,0
-641,9
0,0
34 313,5

A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról,
valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható
költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet szabályozza a nyújtható
támogatást, amely a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkozásával összefüggésben
használható fel.

20/48 Kincstári díj és pénzügyi tranzakciós illeték
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

29,9
29,9
0,0
0,0
29,9

- 20/51 Fejezeti általános tartalék
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0

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

29,9
29,9
0,0
0,0
29,9

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít részbeni fedezetet a Magyar Államkincstár felé az ágazati
feladatok támogatás utalásának kincstári díjaira, továbbá a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló
2012. évi CXVI. törvény szerinti kötelezettségekre.
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20/50 Kulturális szakmai feladatok támogatása
20/50/3 Emlékpont Központ támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

25,0

25,0

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

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

Az előirányzat a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeum által működtetett Emlékpont Központ
működtetésére és szakmai feladatainak ellátására szolgál.
A hódmezővásárhelyi Emlékpont 2006 júliusában nyitotta meg kapuit, azzal az országban
egyedülálló céllal, hogy egy város történetén keresztül mutassa be, mit jelentett az itt élők számára
a kommunista diktatúra időszaka. Az Emlékpont egy állandó és számos időszaki kiállítás keretében,
a legkorszerűbb kiállítási technológiákkal és múzeumpedagógiai lehetőségekkel élve teszi
tapinthatóvá és hozza közel mindenki számára azokat a történelmi folyamatokat, amelyek
Hódmezővásárhelyt és lakóit érték az elmúlt ötven esztendőben.
20/51 Fejezeti általános tartalék
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

923,7

-29,9

- 20/48 Kincstári díj és pénzügyi
tranzakciós illeték

-29,9
0,0
0,0
893,8

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

923,7

0,0

-29,9

0,0
0,0
0,0

-29,9
0,0
0,0
893,8

A Fejezeti általános tartalék fejezeti kezelésű előirányzat az év közben jelentkező, előre nem látható
feladatokkal kapcsolatos kiadások fedezetére szolgál.
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20/54 Nemzeti Együttműködési Alap
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

3 380,0

3 380,0

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

0,0
0,0
0,0
3 380,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
3 380,0

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § p) és 71/E. § e) pontja szerint a miniszter a
társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért való felelőssége körében ellátja a Nemzeti
Együttműködési Alap működtetésével kapcsolatos feladatokat.
A Nemzeti Együttműködési Alap forrása biztosít fedezetet az Alap testületei (Tanács és
kollégiumok) által kialakított pályázati rendszeren keresztül civil szervezetek működését és szakmai
programjai megvalósítását célzó pályázatokra.
Az előirányzat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján a civil szervezetek
támogatásához, a civil szervezetek működési alapjainak megteremtéséhez, társadalmilag hasznos és
közösségteremtő tevékenységük elismeréséhez, közérdekű, illetve közhasznú tevékenységük
támogatásához biztosít fedezetet.
A Nemzeti Együttműködési Alap kezelését az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.
Az Alap terhére a pályázati kiírások kedvezményezettjeinek támogatása, az egyedi támogatási
döntések és a kezelési (ennek részeként a testületi tagok költségtérítése) költség finanszírozható.
20/55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások
20/55/1 Egyházi kulturális tevékenységek támogatása (közgyűjtemények, közművelődési
intézmények, kulturális programok)
20/55/1/1 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

750,0

0,0
0,0
2 096,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Egyházi közgyűjtemények,
közművelődési intézmények támogatása

2 096,0
2 846,0

2014. évi javasolt előirányzat
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750,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
2 096,0

0,0

2 096,0
2 846,0

Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi gyűjteményi feladatokat ellátó intézmények
működési, gyarapítási feladatai támogatására, egyházi közgyűjteményekben dolgozó minősített
kutatók illetménykiegészítésére, valamint az egyházi közművelődési intézmények működésére
biztosít fedezetet. Az előirányzat felhasználására és az elszámolás módjára a minisztérium
támogatói okirat keretében rendelkezik a kedvezményezettek felé. A keretösszeg negyedéves
bontásban kerül kiutalásra. A támogatás normatív elemeit az egyházi elismerésről és az egyházi jogi
személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet szabályozza.
20/55/2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása
20/55/2/1 Hittanoktatás támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

3 100,0

0,0
0,0
0,0
3 100,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

3 100,0

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

0,0
0,0
0,0
3 100,0

A lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási
közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény alapján az egyházi jogi személy az állam, a
helyi önkormányzat vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási
intézményben és az állam vagy az országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott felsőoktatási
intézményben - törvényben meghatározott módon - hitéleti oktatást szervezhet. A hitéleti oktatás
költségeit – törvény, illetve a bevett egyházzal kötött megállapodás alapján – az állam biztosítja.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján az állam, a helyi önkormányzat
vagy a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményben a szülő, tanuló
kérésére szervezett és nem a kötelező tanórai foglalkozások részét képező hitoktatást (a
továbbiakban: fakultatív hitoktatás) egyházi jogi személy szervezhet.
A fakultatív hitoktatás az óvodában az óvodai foglalkozásoktól elkülönítve, az óvodai életrendet
figyelembe véve - a nyitvatartási időn belül, de nevelési időnek nem minősülő időkeretben -, az
iskolában a kötelező tanórai foglalkozások rendjéhez, a kollégiumban pedig a kollégiumi
foglalkozások rendjéhez illeszkedően szervezhető.
A hittanoktatás támogatása előzetes igényfelmérést követően az egyházi elismerésről és az egyházi
jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet alapján, támogatói okirat keretében kerül meghatározásra az adott bevett egyház
tekintetében.
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20/55/3 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

10 580,0

10 580,0

0,0
0,0
0,0
10 580,0

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

0,0
0,0
0,0
10 580,0

Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 4.
§-a értelmében az egyes egyházak jogosultak a személyi jövedelemadó meghatározott részének az
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvényben meghatározottak
szerint a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemélyek által befizetett személyi jövedelemadó egy
százalékára. A törvény 4. § (2) és (3) bekezdései biztosítják, hogy a bevett egyházakat megillető
összeg – a jogszabályban meghatározott kritériumok alapján – kiegészíthető legyen. Amennyiben az
(1) bekezdés alapján a bevett egyházakat megillető összeg együttesen nem éri el a nyilatkozattal
érintett évre bevallott, az összevont adóalapot terhelő, adókedvezményekkel csökkentett személyi
jövedelemadó 0,9 százalékát, ennek mértékéig a bevett egyházaknak ténylegesen átutalandó
összeget a központi költségvetésből ki kell egészíteni.
E kiegészítés összegéből az egyes bevett egyházak a javukra rendelkező magánszemélyek
arányában részesülnek.
A támogatás (felajánlás és annak kiegészítése) a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint
az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvény
meghatározása szerinti, 2012. január 1-től bevett egyházként működő szervezeteknek kerül
átutalásra.

20/55/4 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés
2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)
- 20/55/10 Lakitelek Népfőiskola
épületeinek rekonstrukciója és
fejlesztése
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

17 950,0

-79,2
-79,2
0,0
0,0
17 870,8
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17 950,0

0,0

-79,2

0,0
0,0
0,0

-79,2
0,0
0,0
17 870,8

Az előirányzat felhasználásának célja: Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének feltételeiről
szóló 1997. évi CXXIV. törvény 3. §-a alapján, a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének
rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény hatálya alá tartozó, az egyház által nem természetben
visszakért, számára át nem adott, vagy az 2. § (4) bekezdése szerint nem rendezett egyházi
ingatlanokra vonatkozó pénzbeli igény közös megegyezés esetében járadék forrásává alakítható,
amely az egyház hitéleti és közcélú tevékenységének finanszírozására használható fel. Vagyis azon
egyházak, amelyek egykori ingatlanjaik természetbeni igényléséről járadék ellenében, közös
megegyezéssel, a Kormánnyal kötött megállapodásokban lemondtak, ún. ingatlanjáradékban
részesülnek. A katolikus, református, evangélikus, baptista egyházak, zsidó hitközségek, valamint a
budai szerb ortodox egyházmegye kiemelt közfeladat átvállalásai miatt ún. kiegészítő járadékra is
jogosultak, amelynek fedezetét az előirányzat biztosítja.

20/55/5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások
20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka – Bevett egyházak
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 600,0

-160,0

- 20/55/5/4 Külhonban szolgálatot
teljesítő egyházi személyek
jövedelempótléka - Határon túli egyház
és annak belső egyházi jogi személye

-160,0
0,0
0,0
1 440,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

1 600,0

0,0

-160,0

0,0
0,0
0,0

-160,0
0,0
0,0
1 440,0

Az előirányzat fedezetet biztosít az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi
személyek jövedelempótlékára, valamint a teljes egészében lezárt zsidó temetők vallási előírásokat
és kegyeleti szempontokat tiszteletben tartó fenntartásának, nem zsidó hitközségek tulajdonában
álló lezárt zsidó temetők, és – kivételesen – használatban lévő zsidó temetők felújításának
támogatására. Az 1138/2001. (XII. 26.), az 1140/2001. (XII. 26.), valamint az 1039/2002. (IV. 19.)
Korm. határozatok rendelkeztek 10 Magyarországi egyház esetében a megállapodások
megkötéséről.
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka
fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évtől két részfeladatra bontódik annak érdekében, hogy a
külhoni magyar lelkészi jövedelempótlék köre bővíthető legyen a támogatotti körből eddig kimaradt
külhoni egyházi jogi személyekkel. A felhasználás során az egyházi elismerésről és az egyházi jogi
személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései kerülnek figyelembevételre.
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20/55/5/4 Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka – Határon túli
egyház és annak belső egyházi jogi személye
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

160,0

- 20/55/5/1 Az 5000 lakosnál kisebb
településeken szolgálatot teljesítő
egyházi személyek jövedelempótléka Bevett egyházak

160,0
0,0
50,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Kistelepülési jövedelempótlék
kiterjesztése újabb külhoni magyar
egyházi jogi személyekre

50,0
210,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

160,0

0,0
0,0

160,0
0,0
50,0

0,0

50,0
210,0

Az előirányzat fedezetet biztosít a külhoni szórvány települések gyülekezeteiben magyar nyelven
szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótlékára, valamint a nemzetmegtartó
tevékenységük kiegészítő támogatására. A 2172/2004. (VII. 12.) Korm. határozat rendelkezik 12
egyházi jogi személy esetében a megállapodások megkötéséről.
Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka
fejezeti kezelésű előirányzat 2014. évtől két részfeladatra bontódik a célból, hogy a külhoni magyar
lelkészi jövedelempótlék köre bővíthető legyen a támogatotti körből eddig kimaradt külhoni
egyházi jogi személyekkel. A felhasználás során az egyházi elismerésről és az egyházi jogi
személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm.
rendelet vonatkozó rendelkezései kerülnek figyelembevételre.

20/55/7 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

1 350,0

Bevétel

Támogatás
1 350,0

0,0
0,0
0,0
Egyéb változások
0,0
0,0
0,0
Többlet (jogcímenként)
0,0
0,0
0,0
2014. évi javasolt előirányzat
1 350,0
0,0
1 350,0
Az előirányzat az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi
CXXIV. törvény 7. § (1) bekezdése alapján az egyházi műemlék és nem műemlék ingatlanok
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állagmegóvási, felújítási valamint egyházi fenntartású, hitéleti, illetve közfeladatokat ellátó
intézmények beruházási feladatainak megvalósítására és egyéb kapcsolódó fejlesztésekre biztosít
támogatást. Az egyes támogatási összegek az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása után,
illetve kötelezettségvállalói döntést követően, támogatási szerződés keretében kerülnek átadásra
egyházi jogi személynek, illetve határontúli egyházi szervezetek részére, a projekt jellegétől
függően előfinanszírozott vagy utófinanszírozott formában.

20/55/8 A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

1 200,0

1 200,0

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

0,0
0,0
0,0
1 200,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
1 200,0

Az előirányzat biztosít forrást az 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat szerint a Piarista Rend
Magyar Tartománya hitelfelvételének kiváltására és beruházásainak befejezésére.
A támogatás szerződés keretében kerül átadásra előfinanszírozásként, utólagos elszámolással.

20/55/9 Egyházi közösségi célú programok és beruházások támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

650,0

0,0
0,0
56,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Csehimindszenti római katolikus
templom felújítása

56,0
706,0

2014. évi javasolt előirányzat

650,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
56,0

0,0

56,0
706,0

Az előirányzat célja a közösségépítést szolgáló egyházi rendezvények, valamint kulturális, oktatási
és vallásturisztikai projektek és kapcsolódó beruházások támogatása.
Az előirányzatból támogathatóak egyházi zenei és színházi rendezvények, táborok, kiállítások,
egyházközségek/plébániák/gyülekezetek által szervezett, közvetlenül a hitélethez kapcsolódó
képző- és alkotóművészeti pályázatok, tematikus konferenciák, továbbá fesztiválok,
kórustalálkozók, kulturális csereprogramok (különös tekintettel a határon átnyúló programokra),
vallásturisztikai programok, valamint ezek utazási, szervezési és adminisztratív költségei, illetve
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ezekhez kapcsolódó beruházások. Ehhez kapcsolódóan az írott és elektronikus sajtóban való
megjelenés intenzívebbé tétele, a kulturális információközvetítő hálózatokban való megjelenés és
aktív részvétel elősegítése, illetve információs felületek, adatbázisok kialakítása, működtetése is
támogatható.
Támogatásban részesíthetők az egyházközségek által indított képzések, ifjúsági klubok, nyári
táboroztatások, valamint az egyházi iskolák által nyújtott nem iskolarendszerű képzések,
szolgáltatások (nem intézményrendszeren belüli felnőttoktatás, felnőttképzés, népfőiskola típusú
oktató/nevelő tevékenységek egyházi iskolák által szervezett határon túli és belüli nyári egyetemek,
szórványban nyújtott hétvégi képzések, tanodák, családi napközik, diákkörök, hitéleti tematikájú
vetélkedők, táborok, műhelymunkák, utazások, cserekapcsolatok) és az ezekhez kapcsolódó
beruházások.
Ezen előirányzat terhére kerül támogatásra a határon túli szórványban élő és ott a magyarság
megmaradását szolgáló egyházi közösségek tevékenysége, kulturális, oktatási és közösségépítő
programjai. A szórványban működő egyházközségek infrastruktúrájuk kiépítésére, felújítására,
magyar nyelvű liturgikus és egyéb kiadványaik megjelentetésére, közösségi programjaik és
projektjeik megvalósítására kaphatnak anyagi segítséget.
Ugyancsak az előirányzatból finanszírozható a hátrányos helyzetű kistérségi felzárkózást segítő
programok mentén az egyházi kezdeményezések támogatása, illetve ösztönzése, az egyházi
karitatív-válságkezelő, valamint több funkciót betöltő létesítmények, hitéleti, karitatív,
oktató/képző/átképző központok működési költségei és kapcsolódó beruházásai.
Az előirányzatból támogatható az egyházi kulturális, oktatási, felzárkózást segítő és közösségépítő
programokkal szorosan összefüggő infrastruktúra fejlesztése is.
Az előirányzat, jellegéből adódóan nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására is lehetőséget biztosít, így
adott esetben az egyes rendezvények, programok technikai infrastruktúrája is támogatható.
Az egyes támogatási összegek, az egyházak által megtett javaslatok feldolgozása után, illetve
kötelezettségvállalói döntést követően, támogatási szerződés keretében kerülnek átadásra egyházi
jogi személynek, illetve határontúli egyházi szervezetek részére, a projekt jellegétől függően
előfinanszírozott vagy utófinanszírozott formában.

20/55/11 A debreceni református oktatás-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
3 000,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Debreceni református oktatásinevelési intézményrendszer
infrastrukturális fejlesztése

3 000,0
3 000,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
3 000,0

0,0

3 000,0
3 000,0

Az előirányzat terhére kerül támogatásra az 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat rendelkezései
alapján a Tiszántúli Református Egyházkerület kedvezményezettel való megállapodás keretében a
debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése. A beruházás
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helyszínei: Debreceni Református Hittudományi Egyetem; Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumának Internátusa, Tiszántúli Református Egyházkerület Gyűjteményei, Debreceni
Református
Kollégium
Levéltár,
Debreceni
Református
Hittudományi
Egyetem
Szakkönyvtár, Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Általános Iskolája, Kölcsey
Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola, Debreceni Református Hittudományi Egyetem
Maróthi György Kollégium, Debreceni Református Hittudományi Egyetem Egyetemi Kollégium,
Egyetemi Templom szerverközpont; Tiszántúli Református Egyházkerület Irodaház szerverszoba.

20/55/12 Vallási tevékenységet végző szervezetek támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0

0,0
0,0
150,0
150,0
150,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Vallási közösségek támogatása
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
150,0
150,0
150,0

Az előirányzat terhére a nem egyháznak minősülő vallási tevékenységet végző civil közösségek
külön támogatási keretben részesülnek, amely a működésüket – ezzel a lelkiismereti és
vallásszabadság joga gyakorlását – segíti elő.

20/55/13 Határon túli egyházi köznevelési intézmények fejlesztésének támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

0,0

0,0
0,0
600,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- Határon túli egyházi köznevelési
intézmények fejlesztésének támogatása

600,0
600,0

2014. évi javasolt előirányzat

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
600,0

0,0

600,0
600,0

Az előirányzat alapvető feladata a hosszútávú nemzetpolitikai stratégiai célok megvalósítása,
melyhez e forrásból megvalósuló tevékenységek egyik kiindulópontként szolgálhatnak a
továbbiakban. Az előirányzat fő célja ezen belül a külhoni egyházi fenntartású köznevelési
intézmények felújítási költségeinek és egyes beruházásainak támogatása. Az elmúlt évek
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tapasztalatai azt mutatják, hogy külhoni egyházi közoktatási intézmények fenntartása, mindennapi
működése Magyarországi forrás nélkül nem megoldható.
Az előirányzat struktúrájában a kiszámíthatóságot és a működés tervezhetőségét biztosítani tudja.
Az előirányzat lehetőséget biztosít az oktatási tevékenységgel szorosan összefüggő infrastruktúra
fejlesztésére, nagy értékű tárgyi eszköz vásárlására, esetenként az intézmények által szervezett
rendezvények, programok, azok technikai infrastruktúrája támogatására.
20/56 Nemzetiségi támogatások
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

514,9

-25,5

514,9

0,0

-25,5

- 20/58/2 Magyarországi Görögök
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása

-2,5

-2,5

- 20/58/3 Országos Horvát
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

-8,0

-8,0

- 20/58/5 Magyarországi Románok
Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása

-7,8

-7,8

- 20/58/7 Országos Lengyel
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

-1,2

-1,2

- 20/58/9 Országos Szlovák
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása

-3,0

-3,0

-3,0
0,0
825,0

-3,0
0,0
825,0

- 20/58/10 Országos Szlovén
Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
- KVB ajánlás - Pécsi Horvát Színház
600 m Ft, sátoraljaújhelyi szlovák iskola
75 m Ft
- Lungo Drom működési költségeinek
támogatása
2014. évi javasolt előirányzat
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0,0
0,0

675,0

675,0

150,0
1 314,4

150,0
1 314,4

0,0

Az előirányzat fedezi
-

a nemzetiségi civil szervezetek működési támogatását,
a nemzetiségi intézmények működési és fejlesztési támogatását,
a nemzetiségi kulturális identitás erősítésének, valamint a nemzetiségi nevelés, oktatás
támogatását,
a Nemzetiségek Napja megszervezésének költségeit,
a Nemzetiségi Ösztöndíj forrásigényének fedezetét,
a nemzetiségi intézmények átvételével kapcsolatos feladatbővülés támogatását,
intervenciós támogatások nyújtását az önhibájukon kívül (finanszírozási, támogatási háttér
megváltozása) bajba jutott nemzetiségi önkormányzatoknak,
nemzetiségi intézményeknek,
valamint nemzetközi kötelezettségként a kisebbségi vegyes bizottságok jegyzőkönyveiben a
magyar fél által vállaltak forrásait.

Az előirányzat biztosít forrást továbbá a Lungo Drom Országos Cigány Érdekvédelmi Szövetség
társadalmi felzárkózási és nemzetiségi érdekképviseleti tevékenységének bővülésével kapcsolatos
működési támogatására.
Az előirányzat biztosítja a horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság XII. ülésének jegyzőkönyve
alapján a Pécsi Horvát Színház átalakításának és felújításának támogatását, valamint a szlovákmagyar kisebbségi vegyes bizotság XI. ülésének jegyzőkönyve alapján a sátoraljaújhelyi MagyarSzlovák Két Tanítási Nyelvű Nemzetiségi Általános Iskola és Kollégium épületei felújításának
támogatását.
20/57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása
Az előirányzatok felhasználását a nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások
feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet
szabályozza.
20/57/1 Bolgár Országos Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

43,7

0,0
0,0
0,0
43,7

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

43,7

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

0,0
0,0
0,0
43,7

Az előirányzat célja a Bolgár Országos Önkormányzat működési és média támogatásának
biztosítása.
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20/57/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

44,9

44,9

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

0,0
0,0
0,0
44,9

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
44,9

Az előirányzat a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata működési és média támogatását
biztosítja.
20/57/3 Országos Horvát Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

144,5

144,5

0,0
0,0
0,0
144,5

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
144,5

Az előirányzat forrást biztosít az Országos Horvát Országos Önkormányzat működési és média
támogatására.
20/57/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

214,1

0,0
0,0
0,0
214,1

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

214,1

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

0,0
0,0
0,0
214,1

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata működési és média támogatását az
előirányzat biztosítja.
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20/57/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

89,6

89,6

0,0
0,0
0,0
89,6

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
89,6

Az előirányzat felhasználási célja a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata működési
és média támogatása.
20/57/6 Országos Roma Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

267,2

267,2

0,0
0,0
0,0
267,2

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
267,2

Az előirányzat biztosítja az Országos Roma Önkormányzat működési és média támogatását.
20/57/7 Országos Lengyel Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

47,0

0,0
0,0
0,0
47,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

47,0

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

0,0
0,0
0,0
47,0

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja az Országos Lengyel Önkormányzat működési és média
támogatását.
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20/57/8 Országos Örmény Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

42,5

42,5

0,0
0,0
0,0
42,5

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
42,5

Az Országos Örmény Önkormányzat működési és média támogatására a fejezeti kezelésű
előirányzat biztosít fedezetet.
20/57/9 Országos Szlovák Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

128,0

128,0

0,0
0,0
0,0
128,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
128,0

Az előirányzat terhére az Országos Szlovák Önkormányzat működési és média támogatása valósul
meg.
20/57/10 Országos Szlovén Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

64,0

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

64,0

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

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

Az előirányzat biztosít fedezetet az Országos Szlovén Önkormányzat működési és média
támogatására.
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20/57/11 Szerb Országos Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

78,7

78,7

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

0,0
0,0
0,0
78,7

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
78,7

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére kerül biztosításra a Szerb Országos Önkormányzat működési
és média támogatása.
20/57/12 Országos Ruszin Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

36,1

36,1

0,0
0,0
0,0
36,1

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
36,1

Az előirányzat biztosítja az Országos Ruszin Önkormányzat működési és média támogatását.

20/57/13 Ukrán Országos Önkormányzat és Média
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

36,2

0,0
0,0
0,0
36,2

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

36,2

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

0,0
0,0
0,0
36,2

A fejezeti kezelésű előirányzat felhasználási célja az Országos Ukrán Önkormányzat működési és
média támogatása.
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20/58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott intézmények támogatása
Az előirányzat szolgálja az országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott, átvett
intézmények, illetve ezek kapcsán keletkezett feladatbővülés költségeit.
20/58/1 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

30,8

30,8

0,0
0,0
0,0
30,8

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
30,8

Az előirányzaton került megtervezésre a Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása.

20/58/2 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

12,5

2,5
2,5
0,0
0,0
15,0

- 20/56 Nemzetiségi támogatások
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

12,5

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

2,5
2,5
0,0
0,0
15,0

Az előirányzat biztosítja a Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatását, továbbá az önkormányzat által átvett oktatási intézmények átvételével
kapcsolatos működési költségek finanszírozását.
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20/58/3 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

57,5

57,5

0,0

8,0
8,0
0,0
0,0
65,5

- 20/56 Nemzetiségi támogatások
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

8,0
8,0
0,0
0,0
65,5

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosítja az Országos Horvát Országos Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatását, amely magában foglalja a Lakócsai Tájház működési
költségeinek, továbbá pécsi Horvát Gimnázium átvételével kapcsolatos működési költségek
fedezetét.

20/58/4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

125,6

0,0
0,0
0,0
125,6

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

125,6

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

0,0
0,0
0,0
125,6

Az előirányzat forrást biztosít a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által fenntartott
intézmények támogatására.
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20/58/5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által fenntartott intézmények
támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

19,7

19,7

0,0

7,8
7,8
0,0
0,0
27,5

- 20/56 Nemzetiségi támogatások
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

7,8
7,8
0,0
0,0
27,5

Az előirányzat terhére valósul meg a Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által
fenntartott intézmények támogatása, amely magában foglalja az intézményi átvételekkel és
bővüléssel kapcsolatos személyi kiadások fedezetét is.
20/58/6 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

78,6

78,6

0,0
0,0
0,0
78,6

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
78,6

Az előirányzaton került megtervezésre az Országos Roma Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása.
20/58/7 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

24,6

1,2
1,2
0,0
0,0
25,8

- 20/56 Nemzetiségi támogatások
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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24,6

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

1,2
1,2
0,0
0,0
25,8

A fejezeti kezelésű előirányzat biztosít fedezetet az Országos Lengyel Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatására, amely magában foglalja a Lengyel Múzeum működési
költségeinek fedezetét is.

20/58/8 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

7,0

7,0

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

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

Az előirányzat biztosítja az Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatását.

20/58/9 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

115,8

3,0
3,0
0,0
0,0
118,8

- 20/56 Nemzetiségi támogatások
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

115,8

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

3,0
3,0
0,0
0,0
118,8

Az előirányzat forrást biztosít az Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatására, a L’udové Noviny internetes változatának támogatására, továbbá a vallási
szertartások szlovák anyanyelvű gyakorlásának támogatására is.
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20/58/10 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

43,4

43,4

0,0

3,0
3,0
0,0
0,0
46,4

- 20/56 Nemzetiségi támogatások
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0

3,0
3,0
0,0
0,0
46,4

A fejezeti kezelésű előirányzat terhére valósul meg az Országos Szlovén Önkormányzat által
fenntartott intézmények támogatása, továbbá a Magyarországi Szlovének Szövetségének működési
támogatása.
20/58/11 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

54,7

54,7

0,0
0,0
0,0
54,7

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
54,7

Az előirányzaton került megtervezésre a Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott
intézmények támogatása.
20/58/12 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

7,8

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

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat
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7,8

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

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

Az előirányzat forrást biztosít az Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatására.

20/58/13 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

8,0

8,0

0,0
0,0
0,0
8,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

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

0,0
0,0
0,0
8,0

Az előirányzat felhasználási célja az Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények
támogatása.
20/59 Társadalmi felzárkózást segítő programok
20/59/4 Roma kultúra támogatása
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

60,0

0,0
0,0
0,0
60,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

60,0

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

0,0
0,0
0,0
60,0

A kulturális autonómia intézményeinek támogatása, a roma identitás ápolása, annak szélesebb
körben való megismertetése a társadalmi felzárkózás egyik kiemelt területe. Az előirányzat szolgál
forrásul a roma kulturális szervezetek, alkotóközösségek tevékenységének, a cigány nyelv
ápolásának, fejlesztésének, a cigányság történelmével összefüggő emlékezet és a hagyományok
megőrzésének, a fiatalabb korosztályok számára történő átadásának, a generációk közötti párbeszéd
erősítésének, közösségi programok megvalósításának támogatására.
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás egyedi döntés alapján és pályázati úton kerül
felhasználásra.
Az előirányzat tervezésekor a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat között
2011. május 31-én létrejött keretmegállapodás és a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról,
valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló
1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat került figyelembevételre.
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20/59/5 Társadalmi,
szakkollégiumok

gazdasági,

területi

hátránykiegyenlítést

elősegítő

programok,

adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

510,0

0,0
0,0
0,0
510,0

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

510,0

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

0,0
0,0
0,0
510,0

Az előirányzat felhasználási célja a hátrányos helyzetű emberek, elsősorban romák felzárkózását és
társadalmi-gazdasági integrációját elősegítő programok támogatása. Az előirányzat terhére olyan
programok kerülnek támogatásra, amelyeknek célja a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia
intézkedési tervében, valamint a Kormány és az ORÖ közötti keretmegállapodásban rögzített célok
megvalósítása, így a foglalkoztatás bővítésének előkészítése; a hátrányos helyzetűek képzése és
környezetük felkészítése; a mélyszegénységben élők, és a romák életkörülményeinek javítását
szolgáló programok, modellek, innovációk támogatása.
Az előirányzat biztosít forrást a modell értékű foglalkoztatási programok támogatására.
A romákat sújtja a leginkább a munkanélküliség. A modell értékű komplex programok segítik a
személyek és települések felkészítését a szociális gazdaság típusú programokban való részvételre,
valamint fontosnak tartjuk a fenntarthatóság és a továbbfejlesztés szempontjából a felzárkózást
segítő programok tapasztalatainak visszacsatolását.
Az előirányzat terhére kerül támogatásra továbbá a szociális földprogram. A szociálisan hátrányos
helyzetű emberek megélhetésének elősegítése, konyhakerti növények termesztése, kisállattartás
feltételeinek biztosításával, közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram biztosításával,
mezőgazdasági termesztést végrehajtó szervezetek eszközbeszerzésének támogatásával a piacra
jutás elősegítése céljából.
A felzárkózás egyik alappillére az oktatás, s e területen belül kiemelten kezelendő a hátrányos
helyzetű hallgatók esélyegyenlőségének, tehetséggondozásának előmozdítása. A roma nemzetiségi
oktatási intézmény működésének támogatását, szakkollégiumok további létrehozását és
működésének támogatását, valamint további innovatív megoldások felkarolását és támogatását az
előirányzat fedezi. Az előirányzat biztosítja továbbá a felzárkózás szempontjából kiemelt
jelentőséggel bíró, a roma fiatalok minőségi képzését szolgálni hivatott Gandhi Gimnázium
működésének támogatását.
Roma kulturális és módszertani központ
A Roma Kulturális Központ majdani feladata a művelődés, kultúra, a szellemi értékek,
hagyományok feltárása, összegyűjtése, megismertetése, ápolása, valamint ezek közoktatáshoz és
képzésekhez kapcsolódó felhasználása.
A Roma Kulturális Központ jogi hátterét a multifunkcionális nemzetiségi-roma módszertani,
oktatási és kulturális központ infrastrukturális feltételeinek kialakításával kapcsolatos feladatokról,
valamint a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének
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módosításáról szóló 1345/2013. (VI. 17.) Korm. határozat szabályozza. Az előirányzat nyújt
fedezetet a Központot létrehozó és működtető nonprofit gazdasági társaság működési költségeire.
Az előirányzat felhasználása részben egyedi döntés alapján, részben pályázati úton történik.
Az előirányzat tervezése során a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet, a Magyarország Kormánya és
az Országos Roma Önkormányzat között 2011. május 31-én létrejött keretmegállapodás, a Nemzeti
Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló
kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat, a Nemzeti Reform
Program intézkedési terve, a Széll Kálmán Terv 2.0., továbbá az 1345/2013. (VI. 17.) Korm.
határozat rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/59/6 Felzárkózás-politika koordinációja
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

96,0

-30,0
-30,0
0,0
0,0
66,0

- 1. EMMI igazgatása cím
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

96,0

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

-30,0
-30,0
0,0
0,0
66,0

Az előírányzat biztosítja az uniós roma keret-stratégiához kapcsolódó, a Nemzeti Társadalmi
Felzárkózási Stratégiában és intézkedési tervében vállalt feladatok, az Európa 2020 stratégiához
kapcsolódó Nemzeti Reform Program szegénység céljának, a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási és
Roma Stratégiában és a megvalósítását szolgáló intézkedési tervben foglaltak megvalósítását. Az
előirányzat fedezetet nyújt továbbá a Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött
keretmegállapodásban vállalt feladatok, intézkedések nyomon követéséhez, értékeléséhez, a
monitorozásához szükséges statisztikai és információs rendszerek fejlesztéséhez.
Az előirányzat felhasználása egyedi döntés alapján valósul meg.
Az előirányzat tervezése során a Magyarország Kormánya és az Országos Roma Önkormányzat
között 2011. május 31-én létrejött keretmegállapodás, továbbá a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási
Stratégiáról, valamint végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről
szóló 1430/2011. (XII. 13.) Korm. határozat rendelkezései kerültek figyelembevételre.
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20/59/7 Roma ösztöndíj programok
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

Bevétel

Támogatás

2 067,1

2 067,1

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

0,0
0,0
0,0
2 067,1

Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

0,0
0,0
0,0
2 067,1

Az előirányzat felhasználási célja:
- A hátrányos helyzetű, elsősorban roma hallgatók tanulmányainak támogatása.
- Útravaló-MACIKA esélyteremtő ösztöndíjprogram folytatásának támogatása.
A hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók iskolai sikerességét elősegítő programok az általános
iskola 7. évfolyamától egészen a felsőoktatásig nyújtanak támogatást. Az Útravaló
Ösztöndíjprogram hozzájárul a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási célkitűzéseinek,
valamint a Nemzeti Együttműködés Programjának 4. fejezetében foglalt egyes célok („4.6 A
cigányság helyzetének javítása, társadalmi beilleszkedésének segítése” és „4.7 Nyomor enyhítése”),
illetve a magyar Kormány és az Országos Roma Önkormányzat között létrejött
keretmegállapodásban megfogalmazott célok megvalósításához.
Az előirányzat felhasználása részben egyedi döntés alapján, részben pályázati úton történik.
Az előirányzat tervezése során a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint
végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII.
13.) Korm. határozat, az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet,
továbbá a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.

20/59/9 Társadalmi felzárkózási és integrációs intézkedések
adatok millió forintban, egy tizedessel

Megnevezés

Kiadás

Bevétel

2013. évi törvényi módosított
előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás
(tételesen)

550,0

- 20/2/3 Közoktatási célú
humánszolgáltatás és kiegészítő
támogatás
Egyéb változások
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

550,0
0,0
0,0
550,0

Támogatás

0,0

0,0

550,0

0,0
0,0
0,0

550,0
0,0
0,0
550,0

Az előirányzat felhasználási célja a nevelési-oktatási intézmények támogatásával, a halmozottan
hátrányos
helyzetű
gyermekek/tanulók
integrált
keretek
között
megvalósuló
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nevelésének/oktatásának ösztönzése képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítéssel, óvodai
fejlesztő programmal, valamint az integrációs rendszerben résztvevő pedagógusok többlet
munkájának anyagi támogatásával valósul meg. A társadalmi felzárkózást az óvodától a
középiskola végéig tartó integrált, folyamatos, komplex pedagógiai programok szolgálják,
amelynek tárgyi és személyi feltételeit az előirányzat teremti meg.
Az előirányzaton rendelkezésre álló forrás felhasználása egyedi támogatással, valamint pályázati
úton történik.
Az előirányzat tervezése során a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiáról, valamint
végrehajtásának a 2012–2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervéről szóló 1430/2011. (XII.
13.) Korm. határozat, a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet, a 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet,
továbbá a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet rendelkezései kerültek figyelembevételre.
Központi kezelésű előirányzatok
21 Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
A nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében létrehozott Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap
tartalmazza a Nyugdíjbiztosítási Alapból kikerült korhatár előtti ellátásokat, valamint a szociális
ellátások egy meghatározott körét. Az átalakítás következtében a XX. Emberi Erőforrások
Minisztériuma fejezet 21. alcím tartalmazza a családi támogatásokat, a korhatár alatti ellátásokat, a
jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat, valamint a különféle jogcímen
adott térítéseket. Az Alap 2014. évre tervezett kiadása 714,5 milliárd forint.
21/1 Családi támogatások
A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély,
a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése, az
életkezdési támogatás, a pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások, valamint a
gyermektartásdíjak megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. Az egyes ellátások
előirányzatainak tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az ellátások nominális értének
fenntartásával a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a
gyermeknevelési támogatás, az életkezdési támogatás, továbbá a pénzbeli és természetbeni
gyermekvédelmi támogatások összege 2014. évben nem emelkedik. A gyermekgondozási segély
esetén jelentősebb mértékű létszámnövekedés valószínűsíthető a családtámogatások átalakítása
következtében.
Jogszabályi háttér:
• 1998. évi LXXXIV. törvény a családok támogatásáról
• 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
• 2005. évi CLXXIV. törvény a fiatalok életkezdési támogatásáról
• 420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető
pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről
21/2 Korhatár alatti ellátások
Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandóságot és a korhatár előtti ellátást, továbbá a
balettművészeti életjáradékot. Az ellátások tervezése a 2013. évi várható kiadásokra, a létszámban
bekövetkező változásokra, valamint a nyugdíj várható emelkedésének mértékére figyelemmel
történt. A korhatár előtti ellátások esetében az előirányzat 2013. évhez viszonyított csökkenését a
jogosultak számának jelentős változása indokolja, tekintettel a korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII.
törvényre. Az érintettek fokozatosan, egyre nagyobb számban elérhetik a vonatkozó
nyugdíjkorhatárt, így öregségi nyugdíjra lehetnek jogosultak.
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Jogszabályi háttér:
• 2011. évi CLXVII. törvény a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár
előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról
21/3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
Az előirányzat az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítés és kereset-kiegészítése, a
mezőgazdasági járadék, a fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka, a politikai
rehabilitáció és más nyugdíj-kiegészítés, a házastársi pótlék, a megváltozott munkaképességűek
kereset-kiegészítése és az egyéb támogatások finanszírozását szolgálja. Az ellátások tervezése a
2013. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt, azzal,
hogy a mezőgazdasági járadék, továbbá az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése,
és kereset-kiegészítése esetében az ellátások összege a nyugdíj várható emelkedésének megfelelően
került számításba vételre. A fogyatékossági támogatás előirányzatának kialakítása a fogyatékos
személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 2013. június
elsejétől hatályos módosítására tekintettel történt, amely értelmében a támogatás összegét 2014.
január 1-jétől a nyugellátások évenkénti rendszeres emelésére vonatkozó szabályok szerint, azzal
megegyező mértékben emelni kell, az újonnan megállapításra kerülő fogyatékossági támogatást
pedig ugyanilyen emelt összegben kell megállapítani. A politikai rehabilitációval összefüggő
ellátások esetén figyelembe vételre került az ellátások összegének jelentős mértékű várható
emelkedése az egyes, kárpótlással kapcsolatos kormányrendeletek módosítása értelmében.
Jogszabályi háttér:
• 1998. évi XXVI. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük
biztosításáról
• 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási
kedvezményeiről
• 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet az 1945 és 1963 között törvénysértő módon elítéltek, az
1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, valamint a korábbi
nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes szabadságot korlátozó
intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének
rendezéséről
• 174/1992. (XII. 29.) Korm. rendelet az 1951 és 1956 közötti időszakban politikai okból
hátrányos megkülönböztetéssel járó katonai munkaszolgálatot teljesített személyek
társadalombiztosítási és munkajogi helyzetének rendezéséről
• 173/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a nemzeti helytállásért elnevezésű pótlék bevezetéséről
21/4 Különféle jogcímen adott térítések
A különféle jogcímen adott térítések előirányzat biztosítja a közgyógyellátás, az egészségügyi
feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás és a folyósított ellátások utáni térítés finanszírozását.
Az ellátások tervezése a 2013. évi várható kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra
tekintettel történt.
Jogszabályi háttér:
• 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 49-53. §
22 Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása
Az 1.520,0 millió forint összegű kiadási előirányzat a települési és területi nemzetiségi
önkormányzatok feladatarányos, ezen belül működési költségvetési és feladatalapú költségvetési
támogatására szolgál.
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26 Gyógyszertári tulajdoni hányad állami elővásárlás kiadása
2013. július 6-án hatályba lépett az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú törvények
módosításáról szóló 2013. évi CXXVII. törvény. A törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszerés gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló
2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) módosítása révén – szintén 2013. július 6-ai
hatállyal – a gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi
tulajdon elősegítését támogató szabályozást léptetett életbe, amely szerint a gyógyszertári
tulajdonhányad értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott
gyógyszerészeknek és az államnak.
A Kormány a közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog
gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól
szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendeletben a Gyftv. 83/A. § (7) bekezdésében foglaltak
végrehajtására az állam nevében elővásárlási jogot és tulajdonosi jogot gyakorló szervként az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárt jelölte ki.
27 Gyógyszertári tulajdoni hányad értékesítéséből származó bevétel
2006. évi XCVIII. törvény (továbbiakban: Gyftv.) módosítása révén – 2013. július 6-ai hatállyal – a
gyógyszertárak tulajdonosi szerkezete tekintetében új, a többségi gyógyszerészi tulajdon
elősegítését támogató szabályozást léptetett életbe, amely szerint a gyógyszertári tulajdonhányad
értékesítése esetén elővásárlási joga van a törvényben meghatározott gyógyszerészeknek és az
államnak. Az elővásárlás során az állam átmeneti tulajdonába kerülő üzletrészek vonatkozásában a
Gyftv.-ben, illetve a 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendeletben foglaltak szerint az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár legkésőbb három éven belül, vagy ha a gyógyszertárban dolgozó illetve
az azt működtető gazdasági társaságban tulajdonos gyógyszerész ezt kezdeményezi,
gyógyszerészek részére pályázatot ír ki. A nyertes pályázatok befizetései jelentik ezen sor
bevételét. Az előirányzat lehetővé teszi, hogy ezen a soron kerüljenek elszámolásra a nyertes
pályázók befizetései.
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III.3. Több év előirányzatait terhelő programok, beruházások és más fejlesztések későbbi évekre
vonatkozó hatásai
Egészségügyi ágazat
millió forintban, egy tizedessel
2014.
Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése
16. cím
Országos
Tisztifőorvosi
Hivatal és
intézményei,
valamint
egyéb
népegészségü
gyi intézetek
20/22/3
Légimentés
eszközpark
bérlésével
összefüggő
kiadások

Időtarta
ma

Bevét
el

Támogat
ás

2015.
Bevét
el

Támogat
ás

2016.
Bevét
el

Támogat
ás

2017.
Bevét
el

Támogat
ás

További évek
Bevét
el

Támogat
ás

Összes
en

2014 2016

8.168,8

8.168,8

8.168,8

24.506,
4

20142016

1.506,1

1.506,1

1.506,1

4.518,3

16. cím Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei, valamint egyéb népegészségügyi
intézetek
Állami feladat az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendhez szükséges oltóanyag ellátás
biztosítása, és ez által a magyarországi kötelező védőoltási rend folyamatos fenntartása. 2013.
évben lejár a 2011-2013. évekre, az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rendben alkalmazott,
valamint a védőoltási rendbe nem tartozó kötelezően alkalmazott oltóanyagok biztosításáról szóló
2018/2010. (X. 26.) Korm. határozat hatálya, amely biztosította a kötelező védőoltási rendbe
tartozó, illetve egyes nem kötelező oltásokhoz szükséges oltóanyagok beszerzéséhez szükséges
fedezetet.
Tekintettel arra, hogy a hosszabb távú beszerzés költséghatékonyságot jelent, 2014. évtől
kezdődően ismételten indokolt 3 évre szóló tenderkiírás azon oltóanyagokkal, amelyek esetében
nem várható változás és a felhasználásra kerülő oltóanyag mennyiség nagy biztonsággal
meghatározható, illetve prognosztizálható. Indokolt továbbá ennek fedezetére kormánygaranciát
biztosítani.
20/22/3 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások
A magyarországi légimentés középtávú fejlesztéséről szóló 2147/2005. (VII. 22.) Korm. határozat
értelmében 2005 novemberében megalakult a 100 %-ban az Országos Mentőszolgálat – így az
állam – tulajdonában lévő Légimentő Kht., majd a nemzetközi közbeszerzési eljárás lefolytatását
követően szerződés jött létre az osztrák HeliAir Gmbh-val, amely az osztrák autóklubbal
(ÖAMTC) Európa egyik legnagyobb egységes légimentő-helikopter flottáját tulajdonló és
üzemeltető cége. A 2006. március 10-én létrejött szerződésben öt gép bérlése határozott időre – 10
évre – került meghatározásra.
Ez az öt bérelt gép – a nagyjavításon átesett kettő saját tulajdonú helikopterekkel együtt – képes
arra, hogy Magyarország területét a lehető legnagyobb mértékben lefedje, lehetővé téve ezzel a
lakosság csaknem egészének a 15 percen belüli mentéshez való hozzáférését, biztosítva az
esélyegyenlőséget.
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A bérleti díj két részből tevődik össze: egyrészről egy havi fix rendelkezésre állási díjból, másrészt
a repült órák alapján számított díjból. A havi fix és a repült óra után kalkulált bérleti díjat a
bérbeadó a szerződés szerint az Ecostat által meghatározott inflációs rátával emelheti. Továbbá az
euro alapú szerződés miatt a Ft/euro árfolyam váltakozása jelentősen befolyásolja a bérleti díjból
eredő fizetési kötelezettséget.
A fejezeti soron összesen tervezett, a bérleti díj költségelemeinek alakulásával korrigált 1.506,1
millió Ft a korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is az 5 db osztrák helikopter bérleti díjának
biztosítását szolgálja közvetlenül a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. támogatásán keresztül.
Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat
millió forintban, egy tizedessel
2014.
Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése
A Piarista
Rend Magyar
Tartománya
feljesztéseinek
támogatása
A
debreceni
református
oktatásinevelési
intézményrend
szer
infrastruktúráli
s fejlesztése

Időtarta
ma

Bevét
el

2015.

Támogat
ás

20122014.

1 200,0

20132016.

3000,0

Bevét
el

2016.

Támogat
ás

Bevét
el

2017.

Támogat
ás

Bevét
el

További évek

Támogat
ás

Bevét
el

Támogat
ás

Összes
en

1 200,0

2700,0

2400,0

8100,0

A debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztése elnevezésű
előirányzatból nyújtott támogatások jogalapja az 1119/2013. (III. 8.) Korm. határozat, amely
értelmében a debreceni református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális
fejlesztéséhez a 2014. évi központi költségvetés tervezése során 3.000,0 millió forint, a 2015. évi
központi költségvetés tervezése során 2.700,0 millió forint, a 2016. évi központi költségvetés
tervezése során 2.400,0 millió forint összegű támogatás Emberi Erőforrások Minisztériuma
fejezetben történő biztosítása szükséges.
A Piarista Rend Magyar Tartománya feljesztéseinek támogatása elnevezésű előirányzatból nyújtott
támogatás jogalapja az 1458/2012. (X. 19.) Korm. határozat, amely értelmében a 2013. és 2014. évi
központi költségvetés tervezése során a Piarista Rend Magyar Tartománya hitelfelvételének
kiváltásához és beruházás befejezéséhez szükséges évenkénti 1.200,0 millió forint összegű
támogatás fejezetben történő biztosítása szükséges.
Kulturális ágazat
millió forintban, egy tizedessel
2014.
Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése
EUROPA
CANTAT
2015 - Pécs
A Budapesti
Tavaszi
Fesztivál
megrendezésé
nek

Időtarta
ma

20132015
2003-tól

Bevét
el

0

2015.

Támogat
ás

Bevét
el

Támogat
ás

25,0

0

110,0

1240,0

2016.
Bevét
el

-

1150,0

2017.

Támogat
ás

1350,0

924

Bevét
el

-

További évek

Támogat
ás

1150,0

Bevét
el

-

Támogatá
s

Összes
en

-

135,0

nincs
determinál
va

4890,0

támogatása
(1540/2013.)
Korm. hat.
szerint
A Budapesti
Őszi Fesztivál
megrendezésé
nek
támogatása
(1540/2013.)
Korm. hat.
szerint

2014-tól

600,0

600,0

600,0

600,0

nincs
determinál
va

2400,0

Az 1057/2012. (III. 9.) Korm. határozat szerint a Kormány 476 ezer eurónak megfelelő
forintösszegben támogatja a 2015 nyarán Pécsett megrendezésre kerülő XIX. EUROPA CANTATot, Európa legjelentősebb nemzetközi kórusfesztiválját. A Kormány a magas fokú kulturális
tartalom mellett a fenntartható kulturális finanszírozás, a turisztikai vonzerő szempontjait is szem
előtt tartva döntött úgy, hogy támogatja a kórusfesztivál magyarországi megrendezését, amely
várhatóan több ezer énekest és látogatót vonz majd a világ minden tájáról. A kb. 150 millió
forintnak megfelelő támogatást a tárca tervezi költségvetésében, évente növekvő intenzitással.
Ennek megfelelően 2014. évben az állami támogatás a tervezett összeg 15%-a míg 2015. évben, a
megvalósítás idején 75% lesz.
A Budapesti Tavaszi Fesztivál az ország turisztikai és kulturális arculatát jelentős mértékben
meghatározó, nemzetközi elismertségű összművészeti eseménysorozat. A 2014. évben megújuló
nagyrendezvény a hazai és nemzetközi kulturális értékteremtés olyan mintaprojektjévé válhat,
amelyben Budapest főváros egyetlen óriási kreatív alkotói színtérként jelenhet meg. Épületek,
emblematikus intézmények mellett közterek, utcák, és velük együtt a tereket használó budapestiek,
vendégek és turisták százezrei válhatnak az összművészeti eseménysorozat aktív részesévé.
Oktatási ágazat
Köznevelési terület:
millió forintban, egy tizedessel
2014.
Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése
Közoktatási
megállapodások/kö
znevelési
szerződések

Időtart
ama

Bevé
tel

Támog
atás

3.480,4

2015.
Bevé
tel

2016.

Támog
atás

3.448,2

Bevé
tel

Támog
atás

2.934,5

2017.
Bevé
tel

Támog
atás

2.140,1

További évek
Bevé
tel

Támog
atás

165,5

Össze
sen
12.16
8,7

2003-2007. között az éves költségvetési törvény felhatalmazást adott az oktatásért felelős miniszter
részére egyedi megállapodás megkötésére a közalapítványokkal, alapítványokkal, társadalmi
szervezetekkel, közhasznú társaságokkal, országos kisebbségi önkormányzatokkal a közoktatási
feladatot ellátó intézményeik tevékenységének támogatására. Emellett a közoktatásról szóló 1993.
évi LXXIX. törvény 81. § (8) bekezdése alapján közoktatási megállapodás megkötésére került sor
azokkal a fenntartókkal, amelyek közoktatási intézménye térségi vagy országos, vagy pedagógiai
programja alapján kiemelkedő jelentőségű feladatot lát el.
2013. szeptember 1-jétől az Nkt. 31. § (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a nevelési-oktatási
intézmény – a fenntartó és az oktatásért felelős miniszter között létrejött írásbeli szerződés
(köznevelési szerződés) keretei között – részt vehet a köznevelési közszolgálati feladatok
megvalósításában.
Az elmúlt évek költségvetési törvényeiben foglaltaktól eltérően a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény nem fogalmaz meg feltételt a közoktatási
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megállapodások, illetve köznevelési szerződések finanszírozására vonatkozóan. A köznevelési
szerződésekre csupán az Nkt. 31. § (6) bekezdésében meghatározott legalább egy, legfeljebb öt év
érvényességi idő szab határt.
A korábbi években megkötött közoktatási megállapodások, illetve köznevelési szerződések alapján
2013. január 1-jétől 50 köznevelési feladatot ellátó intézmény fenntartója részesül közvetlenül a
Minisztérium által kiegészítő támogatásban. Ezen 50 közoktatási megállapodásból/köznevelési
szerződésből 2 a pedagógiai szakmai szolgáltatások, 1 a pedagógiai szakszolgáltatási tevékenység
ellátását támogatja, amelyek 2016. december 31-ével vesztik hatályukat. 3 közoktatási
megállapodás, amely a nemzetiségi feladatok finanszírozását szolgálja, 2013. augusztus 31-ei
nappal lejárt. 2013. évben összesen 6 közoktatási megállapodás vesztette hatályát 2013. augusztus
31-ével. 2014. évben 1, 2015. évben 1, 2016. évben 4, 2017. évben 34, 2018. évben 3 intézmény
fenntartójával kötött közoktatási megállapodás, illetve köznevelési szerződés veszti hatályát. 1
intézmény kiegészítő támogatása pedig kifutó rendszerben szűnik meg. A Magyar Waldorf
Szövetséggel, valamint a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesülettel a pedagógiai-szakmai
szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiaiszakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII. 12.) EMMI
rendelet 30. § (7) bekezdése alapján, a működés további biztosítása érdekében támogatási összeg
nélkül került megkötésre a köznevelési szerződés.
Felsőoktatási terület:
millió forintban, egy tizedessel
2014.
Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése
Liszt Ferenc
Zeneművész
eti Egyetem
történeti
orgonáinak
restaruálása
Felsőoktatási
kiválósági
program

Időtarta
ma

Bevét
el

2015.

Támogat
ás

Bevét
el

2016.

Támogat
ás

20132015.

200,0

400,0

20132016.

9 850,0

9 850,0

Bevét
el

Támogat
ás

2017.
Bevét
el

Támogat
ás

További évek
Bevét
el

Támo
gatás

Összese
n

600,0

9 850,0

29 550,
0

Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem történeti orgonáinak restaruálása
2013. évben zajlik az előkészítés és a közbeszerzési eljárások lefolytatása, 2014-2015 között zajlik
le az orgonasípok legyártása és azok leszállítása, a keret felépítése, illetve a sípok beépítése,
valamint kalibrálása.
Felsőoktatási kiválósági program
A nemzeti felsőoktatási kiválóságról szóló 24/2013. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározott
„kiemelt felsőoktatási intézmény”, „kutatóegyetem”, „kutatókar”, valamint „alkalmazott kutatások
főiskolája” minősítés mentén felhasználható működési és fejlesztési célú támogatásokra költhető a
minősített intézmények által, a tanévekhez (akadémiai évhez) viszonyítva a 2013-2016 közötti
minősítési időszakra vonatkozóan (2014/2015 tanév, 2015/2016 tanév, 2016/2017 tanév). Az egyes
felhasználási célokat az adott minősítési kategória tartalmazza. Az éves forrásfelhasználás a
miniszter által jóváhagyott intézkedési terv alapján történik (8. §. (2)).
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Sport ágazat
millió forintban, egy tizedessel
2014.

2015.

2016.

2017.

További évek

Program,
beruházás
fejlesztés
megnevezése

Időtartam
a

a MOB által
kiemelt
sportágak 20132020. évre
vonatkozó
sportágfejleszté
se
2015. évi
Felnőtt Női
Korárlabda
Európabajnokság
Beruházás a 21.
századi
iskolábakamattámogatás
Sportvállalkozá
sok támogatásakamattámogatás
debreceni
Nagyerdei
Labdarúgó
Stadion
rekonstrukciója
Tüskecsarnok
befejezetlen
beruházás és a
hozzá
kapcsolódó
uszodafejlesztés
Nemzeti
Olimpiai
Központ
megteremtése
(Istvánmező
rehabilitációs
programja)
XIV. Nyári
Európai Ifjúsági
Olimpiai
Fesztivál
létesítményfejlesztés,
megrendezése
Győr Aréna
beruházás
Szombathelyi
Haladás Stadion
és
Létesítményei
fejlesztése
Székesfehérvári
Sóstói Stadion
fejlesztése
Diósgyőri
Stadion
fejlesztése
Nemzeti
Kézilabda
Akadémia
sportlétesítmén
y-fejlesztése
A 2021. évi
Úszó-,
Vízilabda-,
Műugró,
Műúszó és

20132020

15000,0

15000,0

20122015

51,6

151,6

20032017

15,2

9,2

1,9

0,1

0

26,4

20052015

0,9

0,2

0

0

0

1,1

20112014

1793,2

0

0

0

0

1793,2

20112015

3707,0

1451,2

0

0

0

5158,2

20132017

20268,6

46408,3

32291,7

29064,3

0

128032
,9

20132017

1549,0

1624,5

0

3173,5

2014

4900,0

20142015

4625,8

4625,8

9251,6

20142015

4500,0

4500,0

9000,0

20142015

1750,0

1750,0

3500,0

20142015

2315,3

1496,3

3811,6

20142021

2000,0

6146,5

Bevét
el

Támogat
ás

Bevét
el

Támogat
ás

Bevét
el

Támogat
ás

15000,0

Bevét
el

Támogat
ás

15000,0

Bevét
el

Támogat
ás

45000,0

Összes
en

105000
,0

203,2

4900,0

5906,2

927

1200,0

4800,0

20052,
7

Nyíltvízi
Világbajnokság
megrendezéséh
ez kötődő
sportlétesítmén
y-fejlesztések
Tornateremépítési program
Tanuszodafejlesztési
program
Stadionbiztonsá
gi Projekt
Nemzeti
Stadionfejleszté
si Program

2014-

3000,0

3000,0

6000,0

2014-

3000,0

3000,0

6000,0

20112014
20132016

714,0

0

0

0

0

714,0

12035,0

20058,0

6592,0

0

0

38685,
0

A MOB által kiemelt sportágak 2013-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztése
A MOB által kiemelt sportágak 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a
2014-2020. évre vonatkozó sportágfejlesztési igények bemutatásáról szóló 1526/2013. (VIII. 12.)
Korm. határozat 5. pontja alapján – a sportágfejlesztési koncepciókban foglaltak sportszakmai
megvalósulására és a pénzügyi elszámolásokra figyelemmel készített és a Kormány által elfogadott
tájékoztatások alapján – az éves központi költségvetések tervezése során szükséges gondoskodni a
MOB által kiemelt sportágak 2020. évig tartó sportágfejlesztési koncepcióihoz kapcsolódó
forrásigények biztosításáról.
2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság
A 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezési jogának megszerzése esetén
szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1266/2011. (VIII. 4.) Korm. határozat szerint a
Kormány támogatja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének a 2015. évi Felnőtt Női
Kosárlabda Európa-bajnokság megrendezésére vonatkozó pályázatát, amelynek érdekében vállalja,
hogy a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére 2012. évben 250 ezer eurónak, 2014.
évben 175 ezer eurónak és 2015. évben 175 ezer eurónak megfelelő forintösszegű állami támogatást
biztosít a 2015. évi Felnőtt Női Kosárlabda Európa-bajnokság rendezéséért a Nemzetközi Kosárlabda
Szövetség részére fizetendő licencdíj megfizetéséhez.
Beruházás a 21. századi iskolába-kamattámogatás
A ”Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram kormányzati
szintű program részeként meghirdetett „Beruházás a 21. századi iskolába” program egy több
kormányzati cikluson átívelő program, amelynek keretében tornaterem, tornaszoba, tanuszoda
felújítás és építés kapcsán a nyertes pályázókkal, a Magyar Fejlesztési Bank Zrt-vel kötött
hitelszerződések kamattámogatása kapcsán létrejött szerződésben foglaltak teljesítése folyamatos.
Sportvállalkozások támogatása-kamattámogatás
A program célja, hogy a sport területén működő mikro- és kisvállalkozások számára biztosítson
kedvezményes kamatozású hitelt fejlesztések, beruházások megvalósításához. Jelenleg még a FitWell Kft-vel van érvényben lévő kamattámogatási szerződés, amelynek várható kifutási ideje 2015.
év eleje. A kamattámogatás teljes összegének lekötése még a 2008. évben megtörtént.
Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója
A debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciójával kapcsolatos feladatokról szóló
1262/2010. (XI. 30.) Korm. határozat alapján a teljes rekonstrukcióra a Kormány összesen 12 500
millió forintot biztosít. 2011-2013. években összesen 11.506,9 millió forint vissza nem térítendő
támogatás biztosítására került sor a Nagyerdei Stadion Rekonstrukciós Kft. részére. A 2014. évre
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jelzett forrás az ütemezés szerinti támogatás, valamint a stadion műszaki- és sporttechnológiai
színvonalának további emelésével közvetlenül összefüggő költségek fedezetéül szolgál.
Tüskecsarnok befejezetlen beruházás és a hozzá kapcsolódó uszodafejlesztés
2011. év decemberében az NSK lett a vagyonkezelője a 15 éve szerkezetkész, befejezetlen
beruházásként nyilvántartott és kihasználatlanul álló Tüskecsarnoknak. A Kormány az 1108/2012.
(IV. 11.) határozatával döntött a Tüskecsarnok projekt befejezéséről. A Tüskecsarnok és az új
uszodakomplexum befejezéséhez kapcsolódó további feladatokról szóló 1668/2013. (IX. 24.) Korm.
határozat alapján befejezésre kerül a 4000 fő befogadására alkalmas multifunkciós Tüskecsarnok és a
hozzá kapcsolódó 6 edzőterem, kiszolgáló helyiségekkel, diagnosztikai laborral, valamint egy
versenyek megrendezésére alkalmas és 1000 fő befogadására képes olyan uszodakomplexum valósul
meg a két létesítmény összekötésével, amely magában foglal egy 50 méteres versenymedencét, egy
25 méteres állítható medencefenékkel rendelkező bemelegítő- és tanmedencét. A fejlesztések
megvalósításához a fenti táblázatban jelzett forrás biztosítása szükséges.
Nemzeti Olimpiai Központ megteremtése (Istvánmező rehabilitációs programja)
A sportlétesítmény-fejlesztési prioritások között legfontosabb a Budapesti Olimpiai Központban
található Puskás Ferenc Stadion és Létesítményei integrált rekonstrukciója (Nemzeti Olimpiai
Központ megteremtése). A budapesti Istvánmező rehabilitációs programjáról, kiemelten a Budapesti
Olimpiai Központ integrált rekonstrukciójáról szóló 2012. évi LXXV. törvény, a budapesti
Istvánmező rehabilitációs programja, kiemelten a Budapesti Olimpiai Központ integrált
rekonstrukciója programhoz kapcsolódó egyes feladatokról szóló 1482/2012. (XI. 6.), valamint a
Nemzeti Olimpiai Központ megteremtéséről szóló 1207/2013 (IV. 15.) Korm. határozatok alapján a
fejlesztési területen a 2013-2017-es időszakban a Puskás Ferenc Stadion egy multifunkcionális,
legmagasabb UEFA kategóriájú, 65.000 fő befogadására alkalmas sportközponttá kerül átépítésre;
felújításra kerül a Körcsarnok, a Millenáris Velodrom; átépítésre kerül a Gerevich Aladár Nemzeti
Sportcsarnok; nemzetközi úszó- és vízilabda versenyek lebonyolítására alkalmas létesítmény; atlétikai
verseny megrendezésére alkalmas pálya épül meg; sportingatlanokat kiszolgáló létesítmények
épülnek meg; valamint szükséges számú parkoló kerül kialakításra. A fentiek megvalósítása
érdekében az ütemtervnek megfelelően a fenti táblázatban jelzett évenkénti bontásban szükséges a
forrás biztosítása.
XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál létesítmény-fejlesztése, megrendezése
A XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (a továbbiakban: EYOF)
2017. évi rendezési jogának elnyerése esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szóló
1388/2011. (XI. 17.) Korm. határozat alapján a Kormány vállalta, hogy a 2013-2017. évi költségvetés
tervezése során az EYOF megrendezéséhez 9.622,4 millió forint összegű állami hozzájárulást
biztosít. Győr Megyei Jogú Város elnyerte az EYOF megrendezését, a szükséges sportlétesítményfejlesztések és a rendezési költségek támogatásához a fenti ütemezésben szükséges a forrást
biztosítani.
Győr Aréna beruházás
A 2017. évi Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF), és a 2014. december 7-21. között
megrendezésre kerülő magyar-horvát 2014. évi Női Kézilabda Európa-bajnokság méltó helyszíneként
szolgáló új, 5000 nézőt – 2600 db fix, valamint 2400 db mobil lelátó – befogadó, nemzetközi
színvonalú sportrendezvények megrendezésére is alkalmas multifunkcionális sportcsarnok
megvalósításához 2014-ben a fenti táblázatban szereplő forrást szükséges biztosítani.
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Stadionbiztonsági Projekt
A 2002. évben megkezdett Stadion-rekonstrukciós Program, majd az ezt 2004. évben módosító
Stadion–korszerűsítési Program a magyar labdarúgás infrastruktúrájának fejlesztését, a
sportlétesítmény-ellátottság javítását tűzte ki céljaként. A Stadion-korszerűsítési Program egy
részének folytatásaként a nézőtéri erőszak visszaszorítása, illetve megelőzése érdekében a 2011.
évben megkezdődött a Stadionbiztonsági Projekt. A Projekt további folytatása érdekében a 2014.
évben a fenti forrás biztosítása szükséges.
Székesfehérvári Sóstói Stadion fejlesztése
Egy 14.000 férőhelyes, teljesen fedett, UEFA IV. besorolású futballstadion megépítése érdekében a
fenti táblázatban jelzett évenkénti bontásban szükséges a forrás biztosítása.
Diósgyőri Stadion fejlesztése
Egy minimum 15 ezer nézőt befogadó stadion fejlesztése (rekortán bontása, a pálya áthelyezése, a
pályafűtés elkészítése, jelenlegi karéj elbontása, új karéj megépítése, a régi tribün elbontása, új tribün
építése, egy új multifunkcionális létesítmény kialakítása;
parkoló
területének
kialakítása)
érdekében a fenti táblázatban jelzett évenkénti bontásban szükséges a forrás biztosítása
Nemzeti Kézilabda Akadémia sportlétesítmény-fejlesztése
A hazai kézilabda utánpótlás-nevelés biztosítása érdekében egy bentlakásos iskolai oktatást is nyújtó
kézilabda akadémia létrehozása a cél Balatonbogláron.
A Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia megvalósítása a Balatonboglár 1549/1 helyrajzi
számú önkormányzati tulajdonban álló – korábban MÁV üdülőként üzemelő – ingatlanon a
szálláshelyet és kiszolgáló létesítményeket tartalmazó központ, míg a Balatonboglár 1262/17
helyrajzi számú ingatlanon – melyen a városi uszoda és sportcsarnok található – épülhet meg a 3 új
kézilabdapályát tartalmazó sportcsarnok és kiszolgáló létesítményei.
Szombathelyi Haladás Stadion és Létesítményei fejlesztése
A fenti fejlesztés keretén belül megvalósul egy 10 000 férőhelyes UEFA követelményeknek
megfelelő stadion, mely magában foglalja a Kézilabda Csarnokot, tartalmazza a futsal funkció,
birkózóterem, ökölvívó terem, súlyemelő terem, sakk terem, torna funkció kialakítását, illetve a
szükséges infrastrukturális elemeket.
A 2021. évi Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezéséhez
kötődő sportlétesítmény-fejlesztések
A Nemzetközi Úszó Szövetség Büro 2013. július 19-ei barcelonai ülésén hivatalosan is kihirdetésre
került, hogy 2021-ben Budapest rendezheti a vizes világbajnokságot. A rendezési jog elnyerésével a
fővárosban – a Dagály strandfürdő térségében – korszerű versenyuszoda-komplexum épül. A VB
versenyeinek helyszínén az állandó nézőtér 4-5000 fős lesz, amelyet – a nemzetközi trendnek
megfelelő
mobil
lelátók
alkalmazásával
–
a
világbajnokság
idejére
17-19 ezresre lehet bővíteni.
Tornaterem-építési program
A mindennapos testnevelés bevezetésével összefüggésben 617 iskolában szükséges tornaterem
létesítése.
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Tanuszoda-fejlesztési program
A “Minden gyermek tanuljon meg úszni” úszásoktatási program első számú feladata, a szükségnek
megfelelően 48 darab célirányosan az iskolai úszásoktatás céljára alkalmas, alacsony fenntartásiköltségű tanuszoda építése országos szinten.
Nemzeti Stadionfejlesztési Program
Az MLSZ Létesítményfejlesztési Koncepciójának megvalósítása – amely az 1638/2013. (IX. 11.)
Korm. határozattal került jóváhagyásra – keretében az NB I-es és NB II-es klubok által használt
stadionok célzott fejlesztése (nézőtéri komfort, a játéktér minőségének javítása, a sportbiztonság és a
sporttechnológia minőségi fejlesztése), továbbá kb. 1000 amatőr labdarúgó pálya fejlesztésének kell
megvalósulnia 2016. évig. A fejlesztéshez szükséges forrást a fenti ütemezésben szükséges
biztosítani.
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III.4. Az uniós források felhasználásának szerepe a felügyelt ágazatokban
Egészségügyi ágazat
Az emberi erőforrások minisztere feladat és hatáskörébe tartozó egészségügyi ágazat tekintetében a
2014. évben az uniós források lehetőséget nyújtanak a szakmapolitikailag kiemelt jelentőséggel bíró
népegészségügyi és egészségfejlesztési feladatok támogatására. Kiemelendő ezen belül az
egészségügyi ellátórendszer épített- és gép-műszer infrastruktúrájának fejlesztését célzó
beruházások, épületgépészeti és energiahatékonysági fejlesztések, valamint az egészség megőrzési
és egészségügyi humánerőforrás fejlesztését célzó, az egészségtudatos magatartásra ösztönzést
szolgáló programok, az egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok, továbbá a
szűrőprogramok országos kommunikációját biztosító kiemelt programok támogatása.
Az egészségügyi ellátórendszer modernizációját, az újonnan létrejövő struktúra kialakítását,
fejlesztését, illetve a lakosság egészségi állapotának javítását a 2007-2013. közötti időszakban a
TIOP, TÁMOP és ROP keretében összességében közel 450.000,0 millió forint uniós forrás
támogatja.
1) A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2. prioritás „Az egészségügyi
infrastruktúra fejlesztése” célja hogy hozzájáruljon egy, a jelenleginél sokkal inkább
szolgáltatáselvű ellátórendszer kialakításához, amely az erőforrások koncentrálásával magasabb
átlagos minőségű és költséghatékonyabb gyógyító-megelőző ellátásokat nyújt az igénybevevőknek.
Alapvető cél, hogy a hozzáférés egyenlőtlenségei mérséklődjenek, és a rendszer a szolgáltatások
magasabb színvonala mellett – az állami kiadások hatékonyabb felhasználásával – hosszú távon is
fenntartható maradjon.
A prioritás keretében az ellátórendszer infrastruktúrájának hatékonysága olyan fejlesztésekkel kerül
javításra, amelyek egyidejűleg szolgálják a lakosság-közeli és kórházon kívüli ellátások fejlesztését,
valamint a fekvőbeteg-szakellátásban a progresszív ellátás szerint megvalósítandó erőforrás
koncentrációt. A struktúraváltással összefüggésben az aktív fekvőbeteg intézeti körben számos
intézményi fúzióra, szervezeti összevonásra, valamint egyes intézmények esetében profilváltásra
kerül sor, egységesen felépülő regionális rendszert alakítva ki. A fejlesztés kiterjed továbbá a
sürgősségi ellátás, a perinatális intenzív centrumok informatikai és a sürgősségi centrumok,
valamint a mentés, a regionális vérellátó központok, a szív és érrendszeri betegségek komplex
ellátásának, illetve az egészségpólusokban az egyetemek és a kiemelt csúcsintézmények
fejlesztésére.
A prioritási tengely keretében korszerű elektronikus kommunikációt biztosító intézményközi
információrendszerek és telemedicinális rendszerek kerülnek kialakításra, amelyek a digitális
technológián alapuló terápiás és diagnosztikai eszközök beszerzésével együtt lehetővé teszik a
progresszív betegellátási szinteken a szolgáltatások minőségének javulását, hatékony
infokommunikációt és az erőforrások koncentrációját.
2013. július-augusztusában közel 10.000,0 millió forint értékben született támogatási döntés az
onkológiai centrumok fejlesztését célzó TIOP-2.2.6/A kiírás keretében. A TIOP-2.2.6/B kiírás
keretében további mintegy 35.460,0 millió forint támogatás válik elérhetővé a járó- és fekvőbeteg
szakellátó intézmények struktúraváltást támogató fejlesztéseinek céljaira.
2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program két kiemelt területen: az egészségfejlesztés és
egészségtudatos magatartásra ösztönzéshez, a magyar lakosság egészségtudatosságának erősítésére,
illetve az egészségügyi szerkezetátalakítást támogató humánerőforrás és szolgáltatásfejlesztésre
nyújt támogatást. A TÁMOP 6. prioritástengely „Egészségmegőrzés és egészségügyi
humánerőforrás fejlesztés” egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az
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egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a
lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, amelynek révén növekszik az egészségben
eltöltött évek száma.
A TÁMOP források felhasználásának gyorsítása érdekében a Semmelweis Tervben foglaltakkal
összhangban új szakmai koncepciók készültek az egészségre nevelő és szemléletformáló
életmódprogramok (TÁMOP 6.1.2.), valamint a humánerőforrást támogató képzési programok
(TÁMOP 6.2.2., 6.2.4.) tekintetében.
3) A Regionális Operatív Programok mindegyikében lehetőség nyílik a helyi és térségi
közszolgáltatások infrastrukturális fejlesztésére. A Regionális Operatív Programokban
megfogalmazott prioritások célja a humán szolgáltatások minőségének és elérhetőségének javítása kiemelten a leszakadó és hátrányos helyzetű térségekben -, a helyi szinten biztosítandó
egészségügyi alapellátás, és a térségi alapon szervezett járóbeteg-szakellátás, valamint az
egészségügyi rehabilitáció infrastrukturális fejlesztése.
A Regionális Operatív Programok keretei között meghirdetett pályázatok támogatják az alapellátás
infrastrukturális fejlesztéseit, a háziorvosi rendelők korszerűsítését, egészségházak kialakítását és
fejlesztését, ösztönözve az alapfokú egészségügyi ellátások fizikai integrációját.
Továbbá a ROP-ok a járóbeteg-szakellátás, valamint az egészségügyi rehabilitációs szolgáltatások
fejlesztését is jelentős pályázati forrásokkal támogatják.
4) A Környezet és Energia Operatív Program 7.4.0. konstrukciója keretében az egészségügyért
felelős tárca irányítása alatt álló országos hatáskörű egészségügyi ellátó intézmények készíthették
elő energetikai korszarűsítést célzó projektjeiket, amelyeket a KEOP 4. és 5. prioritásának
keretében meghirdetett energetikai korszerűsítést szolgálófelhívásokra nyújthatnak be. A
KEOP4. prioritástengely a megújuló energiából előállított hő-és/vagy villamosenergia termelésre,
valamint bioetanol előállítására, és megújuló energiaforrások alkalmazásával kombinált
épületenergetikai fejlesztésekre fókuszál, az 5. prioritás pedig többek között középületekenergiatakarékosságának növelésére, az energia-hatékonyság javítására irányuló beruházások támogatására
biztosít lehetőséget.
A 2013 januárjában megjelent KEOP-5.6.0/B pályázati kiírás révén az EMMI fenntartása alatt álló
országos hatáskörű egészségügyi intézmények számára 800.000,0 millió forint energiahatékonységi
beruházások céljaira fordítható támogatás válik elérhetővé. Emellett a 2013 februárjában megjelent
KEOP-5.6.0 kiírás keretében további 20.000,0 millió forint támogatás szolgálja a központi
költségvetési szervek épületenergetikai fejlesztéseit egészségügyi intézmények számára is pályázati
lehetőséget biztosítva.
5) Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program keretében – a 2011. júliusban elkészült
egészségügyi ágazati informatikai fejlesztési koncepciója (e-Health koncepció) alapján egységes
szerkezetbe foglalt uniós forrásokból (TIOP, TÁMOP, ROP, KMOP, EKOP) megvalósítani
tervezett e-Health projektek részeként – a 2013. márciusában 2.800,0 millió forint támogatást
elnyert 2.3.7. konstrukció fejlesztései, az ügyfélkapcsolati rendszer (CRM), valamint az alapvető
nyilvántartások szolgáltató képes alapnyilvántartássá való kialakítására, ill. az egészségügyi
(intézményeken belüli és intézmények közötti) informatikai fejlesztésekhez alapvető fontosságú,
központi és intézményi páciens-azonosítási rendszer, továbbá az e-Recept fejlesztés
megvalósítására terjed ki.
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Egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős ágazat
Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság 2013. évi
tevékenységének körében az Európai Duna Stratégia, a regionális fejlesztési, transznacionális és
határ menti operatív programok tervezésében közreműködik, elsősorban a jelenleg tervezés alatt
álló Emberi Erőforrás Operatív Program fejlesztési céljainak meghatározásában vesz részt, illetve a
szakterületi prioritásokat érintő egyéb operatív programok és határmenti együttműködések
vonatkozásában fejti ki tevékenységét 2014. évre vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az egyházak
alaptevékenységüknél fogva a társadalmi befogadást segítik elő, továbbá szociális, oktatási,
egészségügyi intézmény fenntartói az uniós forrásokhoz való hozzáférésük kiemelkedő társadalmi
szerepüknek megfelelően indokolt. A határon túli magyarság esetén sok esetben a nemzettudat
egyetlen őrzői és ápolói az egyházak, ezért tevékenységük támogatását a szakterület prioritásnak
tekinti és a 2014. évtől induló uniós támogatások során kiemelt feladatként kezeli.
A szakterület felelős az ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 „Civil szervezetek működési környezetének
javítása” című kiemelt projekt végrehajtásáért, amelynek tervezett befejezése 2014. május 31.
A kiemelt projekt átfogó célja a civil szervezetek működési környezetének javítása, az átláthatóság,
a hatékonyság, az eredményesség, a kiszámíthatóság, a kormányzati-civil együttműködés
erősödésével és a kapcsolódó tudás, ismeret, módszertan növelésével. Az átfogó célt szolgáló
feladatok: a keretjogszabályhoz kapcsolódó intézkedések kialakítása, valamint a humánerőforrás
fejlesztése, a civil szervezetek, a civil- kormányzati kapcsolatokban résztvevők számára nyújtandó
célzott képzési rendszer kialakításával.
A nemzetiségi szakterület 2014. évben kiemelt figyelmet szentel annak, hogy a helyi
önkormányzatokat célzó támogatási lehetőségek a nemzetiségi önkormányzatok mindhárom szintje
által elérhetőek legyenek, nemzetiségi közfeladataik színvonalasabb ellátása érdekében.

Kulturális ágazat
A 2007-2013 közötti fejlesztési időszakban a TÁMOP keretében a kulturális intézmények tartalomés szolgáltatásfejlesztését 31 meghirdetett konstrukció, míg az infrastrukturális fejlesztések
tekintetében 9 meghirdetett konstrukció támogatta. Az Európai Uniós fejlesztési támogatások
közül a kulturális ágazat felelősségi körébe tartozó pályázatok mindegyike megjelent 2012
decemberéig. A jelen fejlesztési időszakban a kulturális ágazat részére 71.500 millió forint állt
rendelkezésre, ezek közel 80%-a már szerződéssel lekötött, és további szerződéskötések vannak
folyamatban. Maradványként a közművelődési intézményeknek (IKSZT-k) nyitott TÁMOP-3.2.3.B
pályázat A) komponensén fennmaradt 141 millió forint jelentkezik, esetlegesen az egyes pályázókat
ért méltánytalanság okán szűk pályázói kör (méltánytalanságot szenvedett kb. 40 integrált közösségi
és szolgáltató tér) részére a pályázat újbóli megnyitása várható.
A források felhasználása tekintetében a kulturális ágazat kiemelkedően teljesít a 2013. év
végéig kitűzött célértékek már 2013 augusztusában elérésre kerültek, a Közép-Magyarországi Régió
(KMR) tekintetében pedig már a 2014. évi célértékek teljesültek. A támogatási szerződéstől való
visszalépés és szerződésbontás szinte egyáltalán nem jellemző, a már lezárult projektek
összességében 95% feletti forrásfelhasználást eredményeztek.
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Oktatási ágazat
Köznevelési terület:
I.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) köznevelési fejlesztéseinek
tartalmi összefoglalója

Az operatív program a humán fejlesztések (eljárások, módszertanok, innovációk, tananyagok,
taneszközök, tanártovábbképzések stb.) kifejlesztéséhez nyújt támogatást. Az itt kifejlesztett
módszerek és eszközök járulnak hozzá leginkább a köznevelés rendszerének támogatásához.
Kiemelt projektek
Az operatív programon belül kiemelt projektekben teremti meg az ágazat azokat a kiemelt
központi fejlesztéseket, amik segítenek az új köznevelési törvényben megfogalmazott célok
megvalósításában. Ezek pár pontban a következők:
1. A Pedagógus Életpálya fokozataihoz kapcsolódó képzési és minősítési rendszer kialakítása,
életpálya nyomon követéséhez szükséges informatikai rendszer kidolgozása, és ezzel
párhuzamosan a jelenlegi pedagógus-továbbképzési rendszer átalakítása a Nkt.-ról szóló
törvénynek megfelelően.
2. Az intézményi önértékelés és külső értékelés rendszerének fejlesztése, a tanfelügyeleti
rendszer részleteinek kidolgozása, kipróbálása, finomhangolása. Minősítő szakemberek és
tanfelügyelők képzése.
3. Szaktanácsadás rendszerének fejlesztése, tantárgygondozó szaktanácsadók képzése,
tevékenységük támogatása.
4. Pedagógiai szakszolgálatok rendszerének egységesítése, működésüket támogató integrált
elektronikus nyilvántartási rendszer létrehozása, a jó gyakorlatok megosztása, és a
fejlesztések közzététele annak érdekében, hogy a pedagógiai szakszolgálati intézményben a
gyermekek, a tanulók és családjaik Magyarország egész területén azonos színvonalon,
helyben, vagy a lakóhely körzetében jussanak elérhető, korszerű, komplex, tudatosan
szervezett ellátáshoz.
5. Az új NAT-nak megfelelő tartalmi fejlesztések, tankönyvek és taneszközök fejlesztése.
6. A tehetséggondozás támogatása a tehetséggondozás hálózatának eddig elszigetelt elemei
között, tehetségsegítő tevékenységek módszertani minősített bővítése, tehetségútlevél
életpálya-nyilvántartó rendszer létrehozása, helyi minősített tehetséggondozó programok
kialakításának koordinálása, támogatása,
7. A tanulói teljesítménymérés rendszerének továbbfejlesztése.
8. A köznevelési ágazat területi alapú áttervezéséhez, az optimális köznevelési
intézményszerkezet kialakításához, a köznevelési intézményrendszer finanszírozásának
gazdálkodásának költséghatékony tervezését támogató rendszerek kialakításához támogatás.
9. A köznevelési rendszer átalakulásának támogatása az intézményfenntartói funkció
szervezeti- és működési hatékonyságának növelésével (KLIK), valamint a köznevelési
tevékenység egyes területein megvalósuló speciális fejlesztések végrehajtásával.
10. Az ágazati informatikai rendszerek (pl.: Köznevelés Információs Rendszere – KIR)
továbbfejlesztése költséghatékonyabb működésének biztosítása.
Pályázatok
TÁMOP pályázataiban az egyes intézmények szintjén megjelenő – gyakran a kiemelt
projektekben támogatott – projektek, egyszerűbb, vagy komplex fejlesztési tevékenységek
jelennek meg az egyes tématerületekhez (óvodafejlesztés, innovatív iskolák fejlesztése)
kapcsolódóan.
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Pályázatokban a köznevelési törvényben megfogalmazott célok teljesüléséhez az intézményi
feltételek rendelkezésre állásának elősegítése, támogatása, képzésekkel, módszertanok
elterjesztésével, más intézmények által már bevezetett jó-gyakorlatok kiterjesztésével, vagy más
tevékenységek támogatásával.
A következő tématerületeken valósulnak meg a TÁMOP pályázatok:
1. A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása
közoktatásban fontos cél, ehhez a projektben a nyertes oktatási intézményekben a
korszerű és magas szintű természettudományos szemléltetés hálózatos rendszerének
kialakítása történik meg. A több feladat ellátási hely által közösen használt
természettudományos laboratórium emellett lehetőséget ad a korszerű pedagógiai
módszerek megvalósítására.
2. Az „Innovatív iskolák fejlesztése” című (TÁMOP 3.1.4) 20.000,0 millió forint értékben
meghirdetett konstrukció célja az egész napos iskolai nevelés és foglalkoztatás
elterjesztésének elősegítése, valamint az oktatás és képzés minőségének és
hatékonyságának, javítása. Itt a fókusz, minél magasabb színvonalon elsajátítani a
sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségeket; az idegennyelvtudást, digitális írástudást, vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és egészségfejlesztési
készségeket, környezettudatosságot, aktív állampolgárságot.
3. Óvodafejlesztési konstrukció a 2014. évtől kötelező óvodakezdésből következő
feladatokhoz nyújt segítséget, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális
személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára személyiségük
kibontakoztatásához.
4. Iskolai tehetséggondozás című pályázatban olyan intézmények részesülnek
támogatásban, amelyek a tehetséges tanulókkal való kiemelt foglalkozást, továbbá az
esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatását, az iskolai tehetséggondozás
feltételrendszerének fejlesztését, a pedagógusok a tehetséges tanulókkal való kiemelt
foglalkozását, továbbá az esélynövelést szolgáló tehetséggondozás támogatását, az
iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének fejlesztését valósítják meg.
5. A konstrukcióikban a saját élményű tanuláson keresztül kerül fejlesztésre a tanulók
szociális érzékenysége, és számos olyan kompetenciák, amelyek megszerzése
elengedhetetlen a tudatos, felelősségteljes állampolgári léthez. Az egész életen át tartó
tanuláshoz kapcsolódóan a középiskolások számára olyan ismeretek átadása is
megvalósul, amelyek szükségesek a pénzügyi-gazdasági világban való eligazodáshoz, az
adósságcsapdák elkerüléséhez, a döntésképes és pénzügyileg tudatos állampolgári
magatartás kialakításához.
6. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények a sajátos nevelési igényű
gyermekeket, tanulókat nevelő-oktató közoktatási intézmények számára nyújtott
szolgáltatásainak széleskörű kiterjesztésével járuljanak hozzá a befogadó közoktatási
rendszer megteremtéséhez.
7. A nemzetiségi oktatás számára a minőség javítását szolgáló eszközök rendelkezésre
állása is támogatásra kerül, amelyek hozzájárulnak a pedagógusok módszertani
kultúrájának bővítéséhez.
8. Magyarországi közoktatás digitális tartalmi kínálatának megújításához kapcsolódóan
célkitűzés, hogy a támogatott akkreditált digitális tartalmak és a módszertanitechnológiai újítások beépüljenek valamennyi nevelési-oktatási intézmény hagyományos
és digitális taneszköz kínálatba, és ott hosszú távon is meghonosodjanak. Fontos, hogy
az újonnan fejlesztendő tartalmak emeljék az értékalapú nevelés-oktatás színvonalát.
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II.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), valamint a Regionális
Operatív Programokban (ROP) megvalósuló köznevelési fejlesztéseinek tartalmi
összefoglalója:

Ezek az infrastrukturális fejlesztések részben az intézmények informatikai infrastruktúráját,
részben a köznevelési ágazat támogatásához kapcsolódó központi informatikai infrastruktúrát
támogatják, másrészt az ágazat által működtetett intézmények épületeinek felújítását,
átalakítását, költséghatékonyabb működésének megteremtését (nyílászárók, fűtésrendszer
szigetelések modernizációja) segítik elő.
A ROP fejlesztései hozzájárulnak a mindennapos testnevelés céljainak infrastrukturális
támogatásához, tornacsarnokok és sportpályák építésével, valamint megteremtik az óvodai
férőhelyek bővítéséhez szükséges infrastrukturális hátteret is.
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) fejlesztései
Három kiemelt projektben valósítja meg az ágazat az informatikai infrastruktúrafejlesztéseket:
1. „Intézményi informatikai infrastruktúra a közoktatásban” című projektben a köznevelési
intézmények igényeinek felmérését követően, a projekt megvalósítója beszerzi, és - az
ágazat által jóváhagyott metódus alapján – eljuttatja az intézmények számára az
informatikai eszközöket (tanári, tanulói laptop-ok, digitális táblák, nyelvi laborok
stb.). Ezt követően a megvalósító a pedagógusok módszertani képzésével támogatja az
eszközök használatának elterjedését. (közel 9.000,0 millió forint értékben jutnak az
intézmények informatikai eszközökhöz)
2. Az ágazat informatikai rendszereinek támogatása érdekében szervertermi
infrastruktúra bővítésére kerül sor az Educatio győri szervertermében. Az itt futó
KIR, és más most fejlesztés alatt lévő informatikai rendszerek megbízható működéséhez,
és az egyre bővülő feladatokhoz szükséges beruházás a kiszolgáló szerverek beszerzését,
mentési, archiválási rendszerek beszerzését, és az iskolai honlapok központi kiszolgáló
rendszerének megteremtését foglalják magukban.
3. Központi szolgáltatás-fejlesztés a közoktatási hálózatban című fejlesztés, célja, hogy az
érintett intézmények adathálózati csatlakoztatásához 5 év távlatában
infrastrukturális háttér jöjjön létre, mind az adathálózat, mind az arra épülő
szolgáltatások tekintetében. (Router beszerzés az intézményeknek.)

Felsőoktatási terület:
A felsőoktatási szolgáltatás- és humán fejlesztéseket az Európai Szociális Alapból társfinanszírozott
Társadalmi Megújulás Operatív Program 4. szakmai és pénzügyi „A felsőoktatás tartalmi és
szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében” nevű prioritása támogatja a
konvergencia régiókban, amelyeknek szakmai megvalósulását a Közép-Magyarországi Régióban
(KMR) a 8. pénzügyi prioritás támogatja, a TÁMOP 4. szakmai célkitűzése mentén, mindkét
esetben több konstruklció keretében.
A programok és a konstrukciók célrendszerét a Társadalmi Megújulás Operatív Program rögzíti, a
konstrukciók kiemelt központi projeketek és pályázatos intézményi projektek keretében a
felsőoktatás szervezeti és tartalmi megújulását, valamint a felsőoktatási K+F+I kapacitások
bővítését támogatják.
A források 2014. évg 100%-ban lekötésre kerülnek.
A 2014. évig szerződéssel lekötött forrásokból a konvergencia régiók vonatkozásában (TÁMOP 4.
prioritás) a 2014-2015 évi felhasználásra mintegy 77.000,0 millió forint áll még rendelkezésre
(számla alapú kifizetéssel, illetve előleggel még le nem fedett állomány).
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A Közép-Magyarországi Régióban (KMR) megvalósuló (TÁMOP 8. pénzügyi prioritás), illeve a
KMR forrást is tartalmazó országos projektek 2014. év folyamán zárulnak, fejlesztési forrás már
csak a projektzárásokra áll rendelkezésre.
Szociális ágazat
A szociális ágazat uniós fejlesztései elsősorban a Társadalmi Megújulás Operatív Program
(TÁMOP) és a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében valósulnak meg.
Az uniós források kizárólag fejlesztési tevékenységre fordíthatók, működésre nem használhatók fel,
azok nem váltják ki a hazai költségvetési forrásokat.
A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) az Új Széchenyi Terv átfogó céljaihoz, a
foglalkoztatás bővítéséhez és a tartós növekedéshez elsősorban a munkaerőpiac kínálati oldalára
irányuló intézkedésekkel, az emberi erőforrások fejlesztésével járul hozzá. 2014. évben az alábbi
felsorolt projektek megvalósítása lesz folyamatban.
A halmozottan hátrányos helyzetű csoportok szociális ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének javítása és munkaerő-piaci integrációjuk elősegítése a következő programok
segítségével valósítható meg:
5.3.3. ,,Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerőpiaci integráció megalapozása” projekt az utcán élő hajléktalan személyek fejlesztését és
lakhatásának biztosítását segíti társadalmi visszailleszkedésük céljából.
.
5.3.8. ,,A leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében
motiváló képzések és támogató szolgáltatások” program célja a leghátrányosabb helyzetű csoportok
tagjainak nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedését támogató képzések, felmérések és fejlesztések
kidolgozása és lebonyolítása, támogató szolgáltatások létrehozása.
5.3.9. ,,Tanulási partnerségek a foglalkoztathatóság javításáért” pályázat az aktív korú inaktív,
munkanélküli, társadalmi kirekesztődés által sújtott személyek kulcskompetenciáinak fejlesztését,
társadalmi és munkaerő-piaci integrációjuk elősegítését, valamint országos nyitott tanulási központ
hálózatának létrehozását és működtetését támogatja.
Az alábbi programok a szociális ellátórendszer fejlesztését, a szolgáltatásokhoz való hozzáférés
javítását támogatják:
5.4.1 ,,Szociális szolgáltatások modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások
megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása” projekt célja a szociális szolgáltatások
modernizációja, központi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések
megalapozása.
5.4.2. ,,Központi szociális információs fejlesztések” projekt a szociális terület informatikai
rendszereinek továbbfejlesztésére, az elektronizálás kibővítésére irányul az új informatikai
alkalmazások segítségével, valamint az információáramlás hatékonyságának növelésével.
5.4.5. ,,A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása” pályázat
célja a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése,
mentorhálózat kialakítása, valamint az 5.4.6 program módszertani támogatása.
5.4.6. ,,A fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítés szakmai tudásának elterjesztése és
hozzáférhető szolgáltatások fejlesztése” c. pályázat célja a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
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használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény alapján indítandó felsőfokú szakember-képzési
programhoz szükséges tananyag-fejlesztés és a képzési programok indítása.
5.4.7. ,,Látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése” című pályázat
célja a látássérült emberek elemi rehabilitációs szolgáltatásainak továbbfejlesztése, minőségének
javítása, a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés fejlesztése, valamint Módszertani
Központ létrehozása, és a vidéki elemi rehabilitációs hálózat bővítése, továbbfejlesztése.
5.4.10. ,,Szociális képzések rendszerének modernizációja” projekt az új szemléletű felsőfokú
szociális mesterképzést, valamint szociális vezetőképző létrehozását és működtetését támogatja.
Célja továbbá a szociális intézmény rendszerben vezetőként dolgozók szakvizsga rendszerének
megújítása, korszerű szervezési- és vezetési ismeretek elterjesztése a teljes ágazatirányításban,
ágazati humán monitorrendszer kialakítása, minőségbiztosítási rendszer kialakítása a képzések
terén.
5.4.11. ,,Az autizmussal élő emberek életminőségét támogató, országos lefedettségű szakmai
tanácsadó hálózat kiépítése” pályázat a közszolgáltatások autista személyek számára való
hozzáférhetőségének javításához, az országos szakmai-tanácsadói hálózat kiépítéséhez járul hozzá.
A következő projektek a helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztésére irányulnak:
5.5.1B. ,,Közösségi kezdeményezések és önkéntes programok támogatása - B komponens: A
családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése” című program célja az országos
szemléletváltás előmozdítása a családi szféra társadalmi jelentőségével kapcsolatban, integrált
szolgáltatások nyújtásával a fiatal gyermekes családok támogatása – a kötelező önkormányzati
alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel – kis közösségi kezdeményezések, például ún.
„családi erőforrás központok” létrehozása útján.
5.5.4 „Lakóközösségi programok, kezdeményezések támogatása című konstrukció a lakóközösségi
kezdeményezéseket támogatja.
Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) törekvése, hogy az Európai Regionális
Fejlesztési Alap segítségével megteremtse az aktivitás növelésének, az emberi erőforrások
fejlesztésének, és az ehhez szükséges intézményi reformok sikeres megvalósításának előfeltételét
jelentő fizikai infrastrukturális hátteret. A fenti célok megvalósulását az alábbi programok
biztosítják:
3.3.1. ,,A” ,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése:
akadálymentesítés” pályázat a fogyatékkal élő személyek, időskorú, járókerettel, babakocsival
közlekedő, mozgásukban vagy kommunikációjukban egyéb okból átmenetileg akadályozott
személyek életminőségének javítását, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés
megvalósítását szolgálja. Alapvető cél továbbá a kormányzati felelősségi körbe tartozó épületek
komplex akadálymentesítése, és az abban nyújtott közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférhetővé
tétele.
3.3.1. ,,B” ,,A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: jelnyelvi
tolmácsszolgálatok fejlesztése” program a jelnyelvi tolmácsszolgálatok kommunikációs centrummá
történő fejlesztését, a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtését hivatott
elősegíteni.
3.2.2. ,,A komplex rehabilitációhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése” című
pályázat célja a komplex rehabilitációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása és fejlesztése,
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modell értékű komplex rehabilitációs központ létrehozása Tatán, továbbá látássérült személyek és
komplex rehabilitációt nyújtó szakemberek képzéséhez, továbbképzéséhez szükséges
infrastrukturális kapacitások bővítése.
3.4.1. „Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése” program célja a nagy létszámú
bentlakásos intézmények kiváltása a jogszabályi feltételeknek megfelelő, korszerű elhelyezési
feltételek biztosítása érdekében "A" komponens a szociális intézmények, "B" komponens a
gyermekvédelmi intézmények támogatását célozza.
3.4.2. ,,Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények
korszerűsítése” pályázat a bentlakásos intézményekben élők életminőségének javítását, az
intézmények korszerűsítését tűzte ki céljául.
3.4.3. ,,Javítóintézeti ellátás biztosítása fiúk részére a Dunántúlon” pályázat egy új, vegyes szakmai
profilú, többfunkciós javítóintézet létrehozását támogatja fiúk részére a Dunántúlon.
3.2.4. „Autisták és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztathatóságának elősegítése”
című konstrukció célja az autizmussal élő és megváltozott munkaképességű személyek társadalmi
és munkaerő-piaci integrációt elősegítő foglalkoztatások infrastrukturális feltételeinek fejlesztése.
3.5.2
„Fogyatékos rehabilitációs fejlesztő központ létrehozása” program keretében egy
rehabilitációs és korai intervenciós fejlesztő központ létrehozása valósul meg.
3.3.2. „Szociális szolgáltatások fejlesztése támogató technológiai biztosításával a házi gondozás
területén” című program keretében házi gondozást segítő eszközök beszerzésére és regionális
raktárak, logisztikai központok létrehozására kerül sor. A program során beszerzett eszközök a
rászoruló személyek számára lesznek elérhetőek.

940

Társadalmi felzárkózásért felelős ágazat

Konstrukció

Keretösszeg

Cél

Megvalósítás
ideje

TÁMOP-3.3.8.B-12.
Közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása a hátrányos 2 000 000 000
helyzetű kistérségekben
TÁMOP-3.3.8-12/1.
Közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása
TÁMOP-3.3.8-12/2.
Közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása

TÁMOP-3.3.9.A-12/1. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását
csökkentő
intézkedések támogatása – Tanoda
típusú programok támogatása

A
„Közoktatási
intézmények A megvalósítás
esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek 2013-tól 2015.
támogatása” konstrukció célja, hogy a június 30-ig tart
közoktatási
intézmények
alkalmassá
váljanak a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek/diákok, tanulók köztük roma
gyermekek
eredményes
nevelésére447 000 000
oktatására,
támogassák
iskolai
sikerességüket. A konstrukció keretében
lehetőség nyílik egyrészről mintaértékű
programok továbbfejlesztésére, másrészről
1 553 000 000 bevált programok adaptálására.

380 000 000

TÁMOP-3.3.9.A-12/2. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását
csökkentő 1 620 000 000
intézkedések támogatása – Tanoda
típusú programok támogatása
TÁMOP-3.3.9.C-12. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását
csökkentő
2 000 000 000
intézkedések támogatása – Tanoda
típusú programok támogatása a
Hátrányos Helyzetű kistérségekben
TÁMOP-3.3.9.B-12/1. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását
csökkentő 300 000 000
intézkedések támogatása – Második
esély típusú programok támogatása.
TÁMOP-3.3.9.B-12/2. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását
csökkentő 1 700 000 000
intézkedések támogatása – Második
esély típusú programok támogatása
TÁMOP-3.3.9.D-12. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódását
csökkentő
1 500 000 000
intézkedések támogatása – Második
esély típusú programok támogatása
hátrányos helyzetű térségekben
TÁMOP-3.3.10.A-12. Továbbtanulást
2 500 000 000
erősítő kezdeményezések támogatása
TÁMOP-3.3.10.B-12. Továbbtanulást
erősítő kezdeményezések támogatása
1 500 000 000

A
„Tanoda
típusú
programok
támogatása”konstrukciók tanórán kívüli,
személyre
szabott
tevékenységek
megvalósításával kívánják elősegíteni a
hátrányos helyzetű, kiemelten roma
tanulók iskolai sikerességét az ország
egész területén.

Jelenleg a 125
nyertes
pályázóval
történő
szerződéskötés
zajlik.
A
megvalósítás ezt
követően 2015.
június 30-ig tart.

A „Második esély típusú programok A megvalósítás
támogatása”
című
konstrukció
a 2013-tól 2015.
köznevelés rendszeréből lemorzsolódott, a június 30-ig tart.
tankötelezettségi koron túli tanulók,
fiatalok tanulók rendszerbe történő
visszaillesztését, iskolai végzettséghez
juttatását
célozza.
A
programra
szakiskolák,
gimnáziumok
és
a
szakközépiskolák pályázhattak.

Az
intézményfejlesztő
program
középiskolákat támogat a konvergencia
régióban és a hátrányos helyzetű
térségekben a hátrányos helyzetű tanulók
középiskolai
sikerességének
és
felsőoktatásba
történő
bejutásának
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A megvalósítás
2013-ban
kezdődik, 2015.
június 30-ig tart.

TÁMOP-3.3.12-12.
Ifjúság.hu
a
sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben
tanuló diákok esélyegyenlőségének
növelése érdekében

3 000 000 000

TÁMOP-3.3.14.A-12/1. Hazai és
nemzetközi testvériskolai kapcsolatok 3 070 950 000
kialakítása

TÁMOP-3.3.14.B-12/1.
Hazai
és
nemzetközi testvériskolai kapcsolatok 1 375 050 000
kialakítása

TÁMOP 3.3.13-13/1 Eötvös József
Program - Pedagógiai - szakmai
szolgáltató intézet fejlesztése és 4 921 000 000
Projektháló

elősegítése
érdekében.
E
célból
felsőoktatási továbbtanulást ösztönző és
közvetlenül támogató elemekkel egészül
ki.
A kiemelt projekt célja a 12-20 év közötti,
iskolarendszerű
képzésben
résztvevő
tanulók és fiatalok iskolai sikerességének,
életpálya
tervezésük
folyamatának,
valamint társadalmi integrációjuknak és a
munka világába való belépésre történő
felkészítésüknek elősegítése, az ifjúsági
korosztály igényeinek megfelelő, egységes
és
átfogó
szolgáltatási
rendszer
kialakításával.
A program a hátrányos helyzetű tanulókat
különböző arányban nevelő − az
országhatáron belüli („A” komponens),
valamint határon túli és nemzetközi (B
komponens) − intézmények közötti
kapcsolat kialakításával, közös programok
megvalósításán keresztül hozzájárul a
tanulók kompetenciáinak fejlesztéséhez,
ismeretanyaguk bővítéséhez. A program a
közoktatást célozza, a minimum 5.
évfolyamos tanulók vehetnek részt benne.
A kiemelt projekt célja a befogadó oktatási
rendszer
megteremtéséhez
történő
hozzájárulás a közoktatási rendszer
hátránykompenzációs
hatásainak
növelését elősegítő, a hátrányos helyzetű
csoportok lemorzsolódását csökkenteni
képes
támogató
szolgáltatások
biztosításával, továbbá kutatás-fejlesztési
és
tudásmegosztó
tevékenységek
végzésével; támogatva ezzel az EU2020-as
stratégiai prioritások elérését, különös
tekintettel a lemorzsolódás csökkentésére
és a foglalkoztatási adatok növelésére
vonatkozó
célok
elérésének
vonatkozásában.

A megvalósítás
2014-ben is tart,
2015. június 30ig.

A megvalósítás
2014-ben is tart,
2015 június 30ig.

2015. június 30.

TÁMOP 3.1.13B
Módszertani, képzési és monitoring 2015. június 30.
A testnevelés új stratégiájának és
rendszer kidolgozása
fizikai állapot új mérési rendszerének 1 000 000 000
kialakítása és az önkéntes részvétel
ösztönzése a komplex iskolai testmozgásprogramok szervezésében
A kiemelt projekt azt a célt szolgálja, hogy 2014. március.
az Országos Roma Önkormányzat, mint
ernyőszervezet
megfelelő
szakmai,
ÁROP 2.2.15 Roma felzárkózás
módszertani, adminisztratív alapot és
módszertani támogatása
1000 000 000 monitoring rendszert tudjon biztosítani a
cigány kisebbségi önkormányzatoknak a
felzárkózási programokban való sikeres és
eredményes részvételéhez.
TÁMOP 5.1.3
Közösségi felzárkóztatás a
mélyszegénységben élők

Az egymásba fonódó területi és társadalmi 2014.
hátrányok
következményeinek,
a
4 097 000 000
szegénység
mélyülésének,
újratermelődésének és területi terjedésének

942

integrációjáért

mérséklése, továbbá a mélyszegénységben
élők integrációjának előmozdítása azzal az
eszközrendszerrel, amelyet a szociális és
közösségi munka a lakosság aktív
részvételén alapuló tervezés együtt
nyújthat
Elsősorban roma nők, szociális és 2014. augusztus
1 520 000 000 gyermekjóléti szakmákra való képzése.

TÁMOP 5.3.1B-1 Nő az esély

A TÁMOP 5.3.1.B-1-11/1 kiemelt projekt
keretében képzettséget szerzett roma nők,
valamint munkanélküli roma emberek
1 400 000 000
szociális és gyermekjóléti ellátórendszer
intézményeiben történő foglalkoztatásának
támogatása
A
szegregált
lakókörnyezetben,
mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű
emberek társadalmi felzárkózásának és
5 720 000 000
integrációjának segítése komplex humán
szolgáltatás hozzáférésének biztosításával.

TÁMOP 5.3.1B-2

TÁMOP 5.3.6/11
Komplex telep-program

TÁMOP 5.3.8/B
A leghátrányosabb helyzetű csoportok
munkaerő-piaci esélyeinek növelése
érdekében motiváló képzések és 7 310 000 000
támogató szolgáltatások

TÁMOP 5.3.10
A leghátrányosabb helyzetű csoportok
életviteli kompetenciáinak fejlesztése

TÁMOP 5.3.11
Elnéptelenedett falvak társadalmigazdasági folyamatainak megfordítása

TÁMOP
4.1.1.D,
Szakkollégiumok

Roma

forráskimerülésig
(kb.2015
augusztus)

2015. június 30.

A hátrányos helyzetű csoportok munkaerő- 2015 június 30.
piaci esélyeinek növelése érdekében
motiváló, fejlesztő képzések és támogató
szolgáltatások
kialakítása
és
megvalósítása.

A TÁMOP 5.3.8/B kiemelt projekt 2015. június 30.
törekvéseivel összhangban a konstrukció
célja a hátrányos helyzetű településeken
élők helyzetének javítása öngondoskodási
képességeik, önismeretük fejlesztése, a
3 300 000 000 leszakadás mértékének és hatásainak
csökkentése, az etnikai és szociális
szegregáció fékezése, és a halmozottan
hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci integrációjának előmozdítása.

854 000 000

1 150 000 000

A pályázati konstrukció alapvető célja, pilot 2015. június 30.
projektek támogatásával hozzájárulni főként az
aprófalvas térségekben tapasztalható, az
elnéptelenedést okozó, kedvezőtlen társadalmigazdasági
folyamatok
megállításához,
visszafordításához, az életminőség javításához.
A pilot projektek módszertani elemzése alapján
a 2014-20-as fejlesztési időszakban nagyobb
volumenben nyílhat lehetőség a civilizációs
végpontok visszaintegrálására az ország
fejlődésébe.

A jövőt építő cigány értelmiség képzése

A komplex humán szolgáltatásokat 2015. június 30.
biztosító TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex
TIOP 3.2.3A
telep programhoz szorosan kapcsolódva,
A
komplex
telepprogramokhoz
az ott nyertes pályázatoknak lehetőséget
kapcsolódó lakhatási beruházások 1 500 000 000 teremt,
lakhatási
beruházások
támogatása
megvalósítására: cigánytelepen kívüli új
szociális bérlakás építésére, meglévő
épületek felújítására, korszerűsítésére.
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XXX. Gazdasági Versenyhivatal
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: „GVH” vagy „Hivatal”) státuszát és jogosítványait
a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a
továbbiakban: „Tpvt.”) tartalmazza. Tevékenysége során ellátja a törvény szerinti
versenyfelügyeleti funkciókat, a versenypártolási feladatokat, ami versenyszempontú jogszabály
véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését.
A GVH számára feladatot kizárólag törvény írhat elő, munkatársai közszolgálati jogviszonyban
állnak, jogviszonyukra a Tpvt.-ben foglalt kivételekkel a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) irányadó.
A GVH autonóm államigazgatási szerv, amelyet az Országgyűlés kifejezetten a versenyjogi
jogviták elbírálására, illetőleg a versenytisztaság felügyeletére hozott létre. A GVH nincs
alárendelve Kormánynak, illetőleg más országos közigazgatási szervnek, az állami költségvetésben
önálló fejezetet alkot, elnökét a köztársasági elnök nevezi ki és kizárólag az Országgyűlésnek
tartozik beszámolással.
A GVH a klasszikus antitröszt ügyeken kívül részben fogyasztóvédelmi hatósági feladatok is ellát.
A GVH antitröszt- és fogyasztóvédelmi tevékenysége ilyen módon egymást kiegészítve szolgálja a
fogyasztók érdekeit: a verseny teszi lehetővé, hogy a fogyasztók a lehető legtöbb opció közül
választhassanak. A fogyasztók azonban nem tudják a verseny kínálta előnyöket élvezni, ha –
megfelelő információ és kellő fogyasztói tudatosság hiányában – nem a számukra legjobbat
választják ki a verseny által nyújtott alternatívák közül. Ily módon a verseny szabadságának és a
fogyasztói döntés szabadságának védelme kölcsönösen feltételezi egymást.
2014. évi általános cél a rendelkezésre álló erőforrások racionális felhasználása a hatósági feladatok
hatékonyabb ellátása, a Hivatal ügyfélbarát és szolgáltató jellegének erősítése érdekében.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
Megnevezés
Költségvetési szervek
1. Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
Fejezeti kezelésű előirányzat
2. Fejezeti tartalék

Kiadás
2 312,6
45,8

millió forintban
Bevétel Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
66,3

2 246,3

125

45,8

III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
A Hivatal látja el - a Tpvt. eltérő rendelkezése hiányában - a Tpvt.-ben, valamint más
jogszabályban a Hivatal, illetve elnöke számára meghatározott versenyfelügyeleti,
versenypártolási, versenykultúra fejlesztése iránti és egyéb feladatokat, így különösen:
-

versenyfelügyeleti eljárásokat indít és folytat le a versenyjogi előírások megsértésének
gyanúja esetén,
dönt a vállalkozások közötti, engedélyköteles összefonódásokról,
intézi és elbírálja a hozzá benyújtott bejelentéseket és kezeli a panaszokat,
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-

részt vesz a Hivatal feladatkörét érintő, tervezett intézkedések és jogszabály-koncepciók,
illetve - tervezetek egyeztetésében,
a közigazgatási szerveknek a verseny szabadságát sértő határozataival szemben
felülvizsgálati kérelemmel bírósághoz fordulhat, amennyiben a közigazgatási szerv nem
tesz eleget a Hivatal módosításra vagy visszavonásra irányuló felszólításának,
közérdekű keresetet indíthat a fogyasztók széles körét érintő vagy jelentős hátrányt
okozó jogszabálysértés miatt,
együttműködik a felügyeleti hatóságokkal,
közgazdasági és jogi elemzést végez a versenypolitika körébe tartozó kérdések hazai és
nemzetközi alkalmazásáról,
az Országgyűlés, a Kormány, a miniszterek vagy a nemzetközi szervezetek felkérésére a
Hivatal elnöke tájékoztatást ad - a gazdasági versenyt érintően – a működése során
szerzett tapasztalatairól és a gazdasági versennyel kapcsolatos kérdésekről,

A Hivatal ellátja továbbá mindazokat a feladatokat, amelyeket az európai közösségi
versenyszabályok a tagállami versenyhatóság hatáskörébe utalnak. A Hivatal évente beszámol
az Országgyűlésnek, illetve külön felkérésre az Országgyűlés hatáskörrel rendelkező
bizottságának tevékenységéről és a Tpvt. alkalmazása során szerzett tapasztalatai alapján arról,
hogy a gazdasági verseny tisztasága és szabadsága miként érvényesül.
A Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központ szervezeti egység látja el a magyarországi
versenykultúra és a regionális versenyjogi intézményrendszer fejlesztéséhez kapcsolódó
feladatokat. A Hivatal e téren folytatott tevékenysége magában foglalja a versennyel,
versenypolitikával és versenyjoggal kapcsolatos általános tájékozottság növelését, a tudatos
fogyasztói döntéshozatal elősegítését, a versenyhez való általános viszonyulás javítását,
valamint a verseny és fogyasztói döntéshozatal közgazdasági és jogi kérdéseivel foglalkozó
szakmai tevékenységét támogatását.
2005-ben, a magyar kormány anyagi támogatásával létrehozott OECD-GVH Budapesti
Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (a továbbiakban: „ROK”) alapító okirata szerint a
ROK az OECD Versenyrészlege és a GVH szakmai hátterére építve oktatási és szakmai
programok szervezésén keresztül nyújt segítséget elsősorban a kelet-, délkelet- és közép-európai
országok versenyhatóságai számára. A ROK révén Magyarország és a GVH szellemi
központként vezető szerepet kapott a régión belül az átmeneti gazdaságok fejlesztésében való
részvétel és technikai segítségnyújtás terén, minthogy a ROK működése elismerteti a magyar
versenyjog és annak alkalmazásának régión belüli fejlettségét. A ROK többek között a
következő témakörökkel foglalkozik: versenyjogi ügyek elemzése; vizsgálati technikák;
versenyjogi alapelvek a szabályozási reform során; bírák képzése; jogérvényesítési prioritások;
irányelvek, politikák, gyakorlatok és eljárások; a régió hatóságai közötti együttműködés keretei;
versenypártolás és kommunikációs eszköztár; a versenyhatóságok és az ágazati szabályozó
szervek kapcsolata; valamint a versenyjog és versenypolitika általános kereteibe tartozó egyéb
témák. E témákban a rendszeres találkozókra, tréningprogramok, szemináriumok és
tanfolyamok keretében kerül sor.
millió forintban
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
Támogatás Engedélyezett
létszám (fő)
2013. évi törvényi módosított
2 295,9
49,6
2 246,3
125
előirányzat
Változások jogcímenként:
Közvetlen EU támogatás
16,7
16,7
2014. évi javasolt előirányzat
2 312,6
66,3
2 246,3
125
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XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
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A Központi Statisztikai Hivatal (továbbiakban: KSH) fejezet 2014. évi
költségvetési javaslata a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi
Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata kiadási és bevételi
előirányzatait foglalja magába.
I. Ágazati célok, prioritások meghatározása
A KSH a következő években az alábbi átfogó célok megvalósítását tervezi
fejlesztési programjai keretében:
•

statisztikai szakmai, módszertani fejlesztések;

•

a felhasználói kapcsolatok fejlesztése, az igények és az elégedettség
folyamatos mérése, a statisztika iránti bizalom erősítése;

•

a szolgáltatás minőségének mérése, ellenőrzése, javítása;

•

a statisztikai szolgáltatások hozzáférhetőségének és felhasználhatóságának
további javítása;
költség-eredmény elemzéssel támogatott hatékony adatelőállítási módszerek
kidolgozása és alkalmazása;
az adatszolgáltatói kapcsolatok fejlesztése, az adatszolgáltatói terhek ésszerű
csökkentése a kormányprogramban foglaltakkal összhangban;
a nemzeti szintű statisztikai tevékenységek vonatkozásában a KSH
koordinációs, illetve az Európai Bizottság irányába történő kapcsolattartó
(képviseleti) szerepének erősítése;
kezdeményező szerep a nemzetközi statisztikai szervezetekkel való
együttműködés vonatkozásában;
a hivatali vezetői munka hatékonyságának emelése, eszközrendszerének
fejlesztése;
a munkatársak szakmai tudásának fejlesztése;
az intézményi működés fejlesztése, átláthatóvá tétele.

•
•
•

•
•
•
•

A felsorolt célokkal összhangban 2014. évben az alábbi ágazati feladatok
képeznek kiemelt prioritást:
• az európai statisztikára, illetve annak rendszerére vonatkozó 223/2009/EK
rendelet módosításából eredő feladatok ellátása, annak nemzeti szintű
koordinációja;
• az elektronikus adatgyűjtésre vonatkozóan kifejlesztett új informatikai
alkalmazás (ELEKTRA) elfogadott ütemterv szerint, további adatgyűjtésekre
történő kiterjesztése;
• az adatminőség további javítása módszertani és technikai fejlesztésekkel;
• Európai Lakossági Egészségfelmérés az Európai Bizottság 141/2013/EU
rendelete alapján.

950

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2014. évben
A KSH fejezet 2014. évre javasolt költségvetési kiadási előirányzata 9 022,7 M
Ft.
A 2014. évi keretszám a KSH, a KSH Könyvtár, a KSH Népességtudományi
Kutató Intézet és a KSH fejezeti kezelésű előirányzata között az intézmények
többletigényeinek, illetve megtakarításainak és a 2014. évi költségvetési
törvényjavaslat összeállításához szükséges feltételekről és az érvényesítendő
követelményekről szóló Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) előírásainak
maximális figyelembevételével került felosztásra.
A KSH a 2014. évi költségvetési javaslat összeállítása során a Tájékoztatóban
előírtaknak megfelelően:
• az optimális működés kialakítása céljából felülvizsgálta a szervezeti és
feladatellátási viszonyokat, módokat és ennek alapján a feladatokból, illetve a
szervezetrendszerből adódó kötelezettségek úgy kerültek meghatározásra,
hogy a 2014. évi kiadások finanszírozhatóak legyenek;
• a 2014. évi támogatási előirányzatok meghatározása során figyelembe vette
az 1259/2013. (V. 13.) Korm. határozatban előírt zárolás, valamint az
1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat alapján zárolt álláshelyeken képződő
illetmény-megtakarítás hatását;
• változatlan mértékű illetményalappal és közalkalmazotti illetménytáblával
tervezte meg a személyi juttatásokat.
A fentiekben leírtakkal összhangban a KSH fejezet 2014. évi előirányzatai az
alábbiak szerint kerültek meghatározásra:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Bevétel

9 667,1

673,8

8 993,3

1 270

-881,9

-122,8

-759,1

-2

75,0

0,0

75,0

0

-180,0

0,0

-180,0

0

-14,1

0,0

-14,1

-5

-789,7

-149,7

-640,0

0

26,9

26,9

0,0

3

Szintrehozás

-19,7

0,0

-19,7

0

- az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat.
alapján zárolt álláshelyeken képződő
illetmény-megtakarítás miatti csökkentés

-19,7

0,0

-19,7

0

Többlet

257,2

0,0

257,2

5

2013. évi törvényi előirányzat
Szerkezeti változás
- fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés
(statisztikai adatgyűjtési feladatok
átadása-átvétele a KSH és az NFM
fejezetek között)
- zárolás bázisba építése (1259/2013. (V.
13.) Korm. hat. alapján)
- az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat.
alapján zárolt álláshelyeken képződő
illetmény-megtakarítás miatti csökkentés
- egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés (Gazdaságszerkezeti
összeírás)
- saját bevételek várható változása
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Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

Kiadás

- a hazai és uniós jogszabályokban előírt
feladatok végrehajtása
- Európai Lakossági Egészségfelmérés
(ELEF)

120,0

0,0

120,0

0

66,2

0,0

66,2

0

- KSH unió általi minőségi vizsgálata

25,0

0,0

25,0

0

- kormányzati népesedési programmal
összefüggő feladatok ellátása

46,0

0,0

46,0

5

9 022,7

551,0

8 471,7

1 273

2014. évi javasolt előirányzat

A KSH fejezet 2014. évre javasolt kiadási előirányzata – a 2013. évi törvényi
előirányzathoz képest – 644,4 M Ft-tal csökken, amely alapvetően arra vezethető
vissza, hogy a 2013. évi mezőgazdasági gazdaságszerkezeti felmérés
végrehajtása 2013. évben egyszeri, 789,7 M Ft többletkiadást eredményezett.
A 2014. évre tervezett bevételi előirányzatok összege – a 2013. évi eredeti
előirányzathoz képest – 122,8 M Ft-tal (18,2%-kal) alacsonyabb, amelynek
legfőbb oka a gazdaságszerkezeti felmérés végrehajtására 2013. évre előirányzott
egyszeri, 149,7 M Ft bevétel.
A fejezet összesített 2014. évi költségvetési előirányzatai költségvetési címrend
szerinti megosztásban a következők:
millió forintban, egy tizedessel
Cím/alcím

Megnevezés

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

Kiadás

Bevétel

8 064,1

511,1

7 553,0

1 193

1. cím

Központi Statisztikai Hivatal

4. cím

KSH Könyvtár

189,2

9,0

180,2

51

5. cím

KSH Népességtud. Kutató Intézet

169,4

30,9

138,5

29

6. cím

Fejezeti kezelésű előirányzatok

600,0

0,0

600,0

0

1. alcím

Statisztikai Elemző Központ
Korlátolt Felelősségű Társaság
támogatása

600,0

0,0

600,0

0

9 022,7

551,0

8 471,7

1 273

Fejezet összesen

A KSH fejezet irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratukkal
összhangban – és a korábbi évek gyakorlatának megfelelően – vállalkozási
tevékenységet 2014. évben továbbra sem folytatnak. A fejezet és intézményei
alapítói/vagyonkezelői felügyelete alá alapítványok, közalapítványok és
közhasznú társaságok nem tartoznak.
A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvényt (a továbbiakban Stt.) módosította
a 2013. évi LVII. törvény. Az Stt. 2013. május 31-étől hatályos új 6/A. §-a
szerint „a KSH az adatok gyűjtéséhez, az adatok feldolgozásához, és az adatok
közzétételéhez kapcsolódó közhatalmi feladatait a KSH elnöke által alapított, a
magyar állam 100%-os tulajdonában álló Statisztikai Elemző Központ Korlátolt
Felelősségű Társaság bevonásával látja el”. A jogszabály-módosítás
következtében 2013. évtől a KSH tulajdonosi jogokat lát el a Statisztikai Elemző
Központ Kft-ben.
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III. A célok elérésének módja a KSH fejezetnél
III. 1. Intézményekkel történő feladatellátás
Központi Statisztikai Hivatal (XXXI. fejezet 1. cím)
A KSH szakmailag független, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv, amelynek felügyeletét a közigazgatási és igazságügyi miniszter látja el. Az
államháztartási törvény végrehajtási rendelete alapján a KSH fejezet, illetve a
KSH vonatkozásában az irányítási (felügyeleti) feladatokat a KSH elnöke látja el.
A KSH feladatait és hatáskörét az Stt. és az annak végrehajtására kiadott
170/1993. (XII. 3.) Korm. rendelet, illetve az országos statisztikai adatgyűjtési
program adatgyűjtéseiről és adatátvételeiről szóló 288/2009. (XII. 15.) Korm.
rendelet határozza meg, amelyek alapján a KSH kötelezően ellátandó feladatai az
alábbiak:
• statisztikai adatok szolgáltatása az államhatalom és a közigazgatás szervei, az
egyesületek, az érdekképviseletek, a helyi önkormányzatok, a köztestületek, a
tudományos, a gazdasági szervezetek, a lakosság és a hírközlő szervek,
valamint a nemzetközi szervezetek részére;
• az adatfelvételek megtervezése, az adatok felvétele, feldolgozása, tárolása,
átadása, átvétele, elemzése, közlése, közzététele és védelme;
• a hivatalos statisztikai szolgálat statisztikai tevékenységének összehangolása,
szakmai – meghatározott esetekben egyéb jellegű – irányítási tevékenység
ellátása;
• a népesség adatainak összeírása céljából időszakonként népszámlálás
végrehajtása külön törvény alapján;
• egyéb országos összeírások szervezése és végrehajtása;
• a hivatalos statisztikai szolgálat éves országos statisztikai adatgyűjtési
programja tervezetének összeállítása, a saját adatgyűjtéseinek végrehajtása és
a program végrehajtásának figyelemmel kísérése a hivatalos statisztikai
szolgálat szerveinél;
• az Országos Statisztikai Tanács bevonásával a statisztikai módszerek,
fogalmak, osztályozások kialakítása, a számjelek meghatározása, készítése,
nyilvánosságra hozatala, valamint használatuk kötelezővé tétele, statisztikai
regiszter működtetése, és ennek alapján névjegyzék készítése;
• más információs rendszerek, a nyilvános, a közhitelű és egyéb
nyilvántartások, valamint a hatósági, ellenőrzési, gazdasági vagy egyéb
tevékenységgel járó adatgyűjtések fogalmi és osztályozási rendszerének
kialakításában való közreműködés;
• az Országgyűlés és a Kormány évenkénti tájékoztatása az ország társadalmi,
gazdasági, népesedési adatairól;
• a Magyarország Közigazgatási Helynévkönyvének vezetése, a Magyarország
Helységnévtárának kiadása;
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• részvétel nemzetközi szervezetek statisztikai munkájában, valamint
kapcsolattartás külföldi, nemzeti statisztikai hivatalokkal;
• köteles példányra jogosult országos feladatkörű tudományos szakkönyvtár
fenntartása, üzemeltetése;
• részvétel a statisztikával összefüggő jogszabályok előkészítésében.
Az I. fejezetben foglaltakkal összhangban a KSH számára az Európai Bizottság
141/2013/EU
rendelete
alapján
végrehajtandó
Európai
Lakossági
Egészségfelmérés, az európai statisztikára, illetve annak rendszerére vonatkozó
223/2009/EK rendelet módosításából eredő feladatok ellátása, az elektronikus
adatgyűjtésre vonatkozóan kifejlesztett új informatikai alkalmazás (ELEKTRA)
elfogadott ütemterv szerint, további adatgyűjtésekre történő kiterjesztése,
valamint az adatminőség módszertani és technikai fejlesztésekkel történő további
javítása képez 2014. évi kiemelt prioritást.
A 2014. évi előirányzatok levezetése:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Bevétel

9 374,4

650,4

8 724,0

1 198

- 1 501,8

-139,3

-1 362,5

-5

75,0

0,0

75,0

0

-600,0

0,0

-600,0

0

-3,4

0,0

-3,4

0

-789,7

-149,7

-640,0

0

-180,0

0,0

-180,0

0

-14,1

0,0

-14,1

-5

10,4

10,4

0,0

0

Szintrehozás

-19,7

0,0

-19,7

0

- az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat.
alapján zárolt álláshelyeken képződő
illetmény-megtakarítás miatti csökkentés

-19,7

0,0

-19,7

0

211,2

0,0

211,2

0

120,0

0,0

120,0

0

66,2

0,0

66,2

0

25,0

0,0

25,0

0

8 064,1

511,1

7 553,0

1 193

2013. évi törvényi előirányzat
Szerkezeti változás
- fejezetek közötti "0" szaldós átrendezés
(statisztikai adatgyűjtési feladatok átadásaátvétele a KSH és az NFM fejezetek
között)
- fejezeten belüli "0" szaldós átrendezés
(Statisztikai Elemző Központ Kft. 2014.
évi közfeladatainak ellátásához szükséges
támogatás)
- fejezeten belüli "0" szaldós átrendezés
(illetmény-számfejtési feladatok
átrendezése miatt)
- egyszeri feladatok kivétele miatti
báziscsökkentés (Gazdaságszerkezeti
összeírás)
- zárolás bázisba építése (1259/2013. (V.
13.) Korm. hat. alapján)
- az 1700/2012. (XII. 29.) Korm. hat.
alapján zárolt álláshelyeken képződő
illetmény-megtakarítás miatti csökkentés
- saját bevételek várható változása

Többlet
- a hazai és uniós jogszabályokban előírt
feladatok végrehajtása
- Európai Lakossági Egészségfelmérés
(ELEF)
- KSH unió általi minőségi vizsgálata
2014. évi javasolt előirányzat
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Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

Kiadás

Az intézmény 2014. évre javasolt kiadási előirányzata a 2013. évi törvényi
előirányzathoz képest – a fentiekben felsorolt szerkezeti változások, szintrehozás
és előirányzati többletek eredményeként – 1 310,3 M Ft-tal csökken.
KSH Könyvtár (XXXI. fejezet 4. cím)
A KSH Könyvtár önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Az intézmény, mint a hazai statisztikatudomány szakirodalmi információs bázisa,
a KSH kiadványainak és a hazai statisztikai szakirodalomnak teljes körű
gyűjtője, továbbá – mint köteles példányra jogosult és közművelődési feladatokat
is ellátó költségvetési szerv – feladata a legszélesebb olvasói igények kielégítése.
Az intézmény országos tudományos szakkönyvtári, közművelődésügyi- és
dokumentációs, valamint információ-szolgáltatási feladatokat lát el.
Jogszabályban meghatározott közfeladatait a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény tartalmazza.
A 2014. évi előirányzatok levezetése:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2013. évi törvényi előirányzat
Szerkezeti változás
- fejezeten belüli "0" szaldós átrendezés
(illetmény-számfejtési feladatok
átrendezése miatt)
saját bevételek várható változása
2014. évi javasolt előirányzat

Engedélyezett
létszám (fő)

Kiadás

Bevétel

Támogatás

184,5

6,0

178,5

51

4,7

3,0

1,7

0

1,7

0,0

1,7

0

3,0

3,0

0,0

0

189,2

9,0

180,2

51

Az intézménynél a 2014. évre javasolt kiadási előirányzat a 2013. évi törvényi
előirányzathoz képest – az illetmény-számfejtési feladatok fejezeten belüli
átrendezése és a munkatársak továbbképzésére elnyert pályázati bevétel
következtében – 4,7 M Ft-tal nő.
KSH Népességtudományi Kutató Intézet (XXXI. fejezet 5. cím)
A KSH Népességtudományi Kutató Intézet önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv.
Az Intézet a hazai alap- és alkalmazott demográfiai kutatások bázisintézménye.
Feladatköre a népességtudomány elméleti és gyakorlati művelése, illetve
fejlesztése, ennek keretében a következő feladatokat látja el:
• alap- és alkalmazott kutatások végzése a demográfia és a határtudományok
területén;
• a népesség, a népesedési folyamatok és az azokra ható tényezők kutatása;
• a társadalmi, gazdasági fejlődés és a népesedés közötti kölcsönhatások,
összefüggések feltárása;
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• demográfiai előreszámítások készítése;
• a népesedéspolitika tudományos megalapozása;
• a demográfiai kutatás módszereinek fejlesztése.
A 2014. évi előirányzatok levezetése:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés
2013. évi törvényi előirányzat
Szerkezeti változás
- fejezeten belüli "0" szaldós átrendezés
(illetmény-számfejtési feladatok
átrendezése miatt)
saját bevételek várható változása
Többlet
- kormányzati népesedési programmal
összefüggő feladatok ellátása
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

108,2

17,4

90,8

21

15,2

13,5

1,7

3

1,7

0,0

1,7

0

13,5
46,0

13,5
0,0

0,0
46,0

3
5

46,0

0,0

46,0

5

169,4

30,9

138,5

29

Az Intézetnél a 2014. évre javasolt kiadási előirányzat a 2013. évi törvényi
előirányzathoz képest – az illetmény-számfejtési feladatok fejezeten belüli
átrendezése, a demográfiai kutatásokra elnyert pályázati bevételek és a
kormányzati népesedési programmal összefüggő feladatok ellátására biztosított
többlettámogatás következtében – 61,2 M Ft-tal nő.
III. 2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás
KSH fejezeti kezelésű előirányzatok (XXXI. fejezet 6. cím)
A cím egy alcímet tartalmaz (6. cím 1. alcím), mely a Statisztikai Elemző
Központ Kft. 2014. évi közfeladatainak ellátásához szükséges támogatást foglalja
magában.
A 2014. évi előirányzatok levezetése:
millió forintban, egy tizedessel
Megnevezés

Kiadás

2013. évi törvényi előirányzat

Bevétel

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

0,0

0,0

0,0

0,0

Szerkezeti változás
- fejezeten belüli "0" szaldós átrendezés
(Statisztikai Elemző Központ Kft. 2014.
évi közfeladatainak ellátásához
szükséges támogatás)

600,0

0,0

600,0

0

600,0

0,0

600,0

0

2014. évi javasolt előirányzat

600,0

0,0

600,0

0

A fejezeti kezelésű előirányzat – az Stt. 6/A. §-ának (1) bekezdésével
összhangban – a Statisztikai Elemző Központ Kft. által 2014. évben
végrehajtandó statisztikai adatgyűjtések fedezetét biztosítja.
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I. A célok meghatározása, felsorolása
A jelenlegi gazdasági-társadalmi környezetben a kutatás, a fejlesztés és az innováció továbbra is
egyike a gazdaság kitörési pontjainak, érdemi eszköze a nemzetgazdasági versenyképesség javításának. A versenyképesség javítása (a foglalkoztatottság bővítése mellett) egyben kiemelt kormányzati cél, amelyhez a Magyar Tudományos Akadémia 2014-ben is hozzá kíván járulni egy szerkezetében megújult kutatóhálózat eredményes működésével és stratégiailag megalapozott fejlesztésével.
A 2012-ben elért, 2013-ban szinten tartott költségvetési keretek lehetővé tették a kutatóhálózat
szakmai megújítását, és érezhetően felgyorsult a kutatási kapacitások megújítása is.
A kutatóhálózat finanszírozásában (az MTA fejezet forráselosztási rendszerében) 2014-ben is meghatározó tényező marad a versenypályázattal, szakmai kiválóság alapján megszerezhető támogatás,
vagyis a hazai és nemzetközi pályázatokon való eredményes részvétel.
A fejezet 2014. évi kiemelt céljai:
(1) a kiválósági programok folytatása, bővítése
a. posztdoktori kutatói program bevezetése/kiterjesztése
Az Akadémia a kutatóintézet-hálózat megújítási programjának újabb elemeként a
teljes kutatói pályaív kiépülését és a kutatócsoportok versenyképességét erősítő
posztdoktori álláshelyekre hirdetett pályázatot. A 2013 szeptemberétől saját források átcsoportosításával elindított Posztdoktori Kutatói Program az egyik legfontosabb kutatói pályaszakasz eredményességét támogatja 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatással az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben, valamint
a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiban. A magyar és külföldi
kutatók számára meghirdetett posztdoktori pályázat a doktori fokozat megszerzése
utáni tudományos témaválasztás és a kutatócsoportbeli témaintegráció eredményességét, a versenyképesség megalapozását és megtartását szolgálja a tudományos kiválóságok akadémiai intézményi bázisán.
2014-ben – célzott költségvetési támogatással – az 50-80 fővel induló program
150-200 főre bővülhet, ezzel biztosítható a folyamatos kutatói utánpótlás.
b. a Lendület program folytatása/bővítése
A Lendület program az Akadémia sikeres, a társadalom, a kormányzat és a gazdaság szereplői által egyaránt elismert programja, ami jelentős mértékben járult hozzá a hazai K+F intézményrendszer megújításához, a kiemelkedő teljesítményű fiatal kutatók akadémiai kutatóintézetekben és egyetemeken történő alkalmazásához.
A program 2014-ben is folytatódik. A jövő évi támogatás újabb lépés a rendszer
„fenntarthatóvá” tételéhez. A támogatás elősegíti a magyar kutatóközpontok tevékenységének új témákkal való bővítését, amihez az infrastruktúrájukban is megújuló akadémiai és felsőoktatási intézmények kiváló kutatási feltételekkel járulhatnak hozzá.
(2) az európai uniós programok és a Horizont 2020 pályázatok önrészének támogatása
A Horizont 2020 az Európai Unió kiemelt kutatási keretprogramja, amely a kontinens globális versenyképességének növelését célozza a 2014–2020 közötti időszakban. (A H2020 a korábbi „keretprogramokat” váltja fel.) A hazai tudományos
közösség számára kiemelt jelentőségű a 2014-es „első év” pályázatain való eredményes részvétel, ezzel párhuzamosan a korábbi keretprogramok pályázatainak
lezárása.
959

A támogatás célja, hogy fejezeti szinten „tervezett” módon legyen lehetőség a kutatóközpontok, intézetek pályázati részvételének ösztönzésére. Az MTA fejezetben jelenleg is létező önrész-támogatási keret növelése ezt a funkciót teljesíti ki a
várhatóan bővülő pályázati lehetőségek hatékony kihasználása érdekében.
(3) kiválósági központok létrehozása és fejlesztése
Az átalakuló felsőoktatás és a megújult kutatóintézet-hálózat együttműködésének
új színterei lehetnek a közös „kiválósági központok”. A kiválósági központokban
a jelentős kutatási műhelyekkel rendelkező felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat együttműködésében új, nemzetközileg is versenyképes kutatási és innovációs centrumok alakíthatók ki, amelyek világszínvonalú kutatási
környezetükkel (kiváló kutatók kritikus tömege és korszerű infrastruktúra) és stratégiailag megalapozott kutatási programjaikkal külföldről is képesek kutatókat
idevonzani. A központok „helyét” meghatározzák a kiváló és kutatóegyetemi pályázatok eredményei, valamint az MTA hálózatában folyó (e helyen is kiemelt)
fejlesztések.
A hazai közfinanszírozású K+F műhelyek/intézetek (még az MTA-n megvalósult
jelentős szervezeti koncentráció után is) jellemzően kisméretűek. A kiválósági
központok létrehozásával a már hivatkozott H2020 uniós pályázatokban nagyobb
nyerési eséllyel vehetnének részt a legkiválóbb hazai intézményekből alakuló
„konzorciumok”. Különösen igaz ez az igen nagy kapacitás- és költségigényű kutatási területeken, mint pl. részecskefizika, biológiai és orvostudomány, anyagtudomány.
(4) a kutatási tevékenységet megalapozó infrastrukturális feltételek biztosítása
A 2012-ben megkezdett program folytatásaként, feladat a kutatás infrastrukturális
feltételeinek javítása új fejlesztésekkel (építési beruházások) és a már folyó beruházások, projektek folytatásával. Ennek része az alaptevékenység ellátásához
szükséges eszközök megújítása is.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben

Megnevezés
Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Ebből: OTKA Programok
Központi kezelésű előirányzatok
Összesen

Kiadás
2013.
2014.
49.915,8
41.667,9
21.535,6
9.193,7

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
2013.
2014.
2013.
2014.
15.982,0
14.118,0
33.933,8
27.549,9
0,0
0,0
9.193,7
21.535,6

7.686,0
0,0

7.686,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

7.686,0
0,0

7.686,0
0,0

59.109,5

63.203,5

15.982,0

14.118,0

43.127,5

49.085,5

Létszámkeret alakulása:
Megnevezés
Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Központi kezelésű előirányzatok
Összesen
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Engedélyezett létszám (fő)
2013.
2014.
5.406
5.171
0
392
0
5.406
5.563

A 2013. évhez képest változást jelent
 a posztdoktori pályázatok támogatása
600,0 millió Ft,
 a Lendület Program támogatása
400,0 millió Ft,
 az EU-s és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása600,0 millió Ft,
 a kiválósági központok támogatása
300 millió Ft,
 a pedagógus életpálya-modell támogatása
8 millió Ft,
 fűtőelem-csere támogatása
450 millió Ft,
 a Humán Kutatóház létrehozásának támogatása
3.600 millió Ft.
értékben.
III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
− Az intézményrendszerben bekövetkezett változások rövid összefoglaló bemutatása
A fejezeten belül az alábbi változások történtek:
• Az intézményhálózaton belül változást nem tervünk a 2014. évre.
• A fejezeti címrenden belül történt változás:
 A korábban intézményi címen elkülönített „tartalékokat” ismét fejezeti kezelésű előirányzatként tervezzük.
 Új fejezeti kezelésű előirányzatként jelenik meg 2014-ben: Posztdoktori pályázatok
támogatása, Kiválósági központok támogatása.
− Az intézményrendszer összetétele címenként
1. cím 1. alcím: MTA Igazgatása
Az MTA Titkársága a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: MTA tv.) 19.§-ában foglaltak szerint az Akadémia köztestületi feladatait szervező, az Akadémia kutatóhálózatának és más intézményeinek igazgatási, gazdálkodási, pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó köztestületi költségvetési szerv, mely az
Alapító okiratában meghatározott közfeladatokat lát el.
Főbb feladatai a következők:
● A Titkárság feladata, hogy az Akadémia választott vezetőinek és köztestületi szerveinek
munkáját támogatva elősegítse az MTA tv.-ben megfogalmazott akadémiai feladatok megvalósítását;
● A Titkárság az MTA testületeinek működéséhez szükséges döntéseket előkészítő, szervező, összehangoló, végrehajtó és ellenőrző tevékenységet lát el. Biztosítja a köztestületi tagok részére tagságukból eredő jogaik gyakorlásának feltételeit;
● A Titkárság hajtja végre a Közgyűlés, a közgyűlési bizottságok, az Elnökség, a Vezetői
Kollégium, annak állandó bizottságai, a Doktori Tanács, a tudományos osztályok és bizottságok, valamint a Bolyai Kuratórium működésével kapcsolatos feladatokat;
● A Titkárság végzi el az akadémiai költségvetés operatív pénzügyi, gazdasági feladatait; ellátja a fejezeti gazdálkodással kapcsolatos feladatokat. Átruházott hatáskörben ellátja az
MTA vagyonának kezeléséből adódó gazdálkodási és képviseleti feladatokat.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

1/1. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)*
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeTámogatás
zett létszám
(fő)
1.069,9
176
0,0
0
30,9
0
0,0
0

1.088,0
0,0
30,9
0,0

18,1
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
1.118,9

0,0
18,1

0,0
1.100,8

0
0
176

1. cím 2. alcím: MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak
Az MTA doktori címmel rendelkezőknek a tiszteletdíj folyósítása a többször módosított
4/1995. (I. 20.) Korm. rendelet és a tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik.
A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj kifizetése a 316/2001. (XII. 28.) Korm. rendelettel módosított 156/1997. (IX. 19.) Kormányrendelet, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Szabályzata és a
tárgyévi költségvetésről szóló törvény alapján történik.
A MTA Doktori tiszteletdíjakkal és Bolyai ösztöndíjakkal kapcsolatos feladatok ellátását az
MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el.
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

1/2. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)*
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeTámogatás
zett létszám
(fő)
4.713,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

4.734,9
0,0
0,0
0,0

21,1
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
4.734,9

0,0
21,1

0,0
4.713,8

0
0
0

1. cím 3. alcím: Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
Az akadémikusokat a hazai tagok választják az Akadémia tagjai közé. A 70 évesnél fiatalabb
akadémikusok száma nem haladhatja meg a 200 főt, a hazai akadémikusok teljes száma pedig
a 365 főt.
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A Magyarországon élő hazai akadémikusok tudományos teljesítményét és köztestületi munkáját az Akadémia havi tiszteletdíj folyósításával is elismeri. A tiszteletdíj a hazai akadémikust
élete végéig megilleti, elhalálozása esetén annak meghatározott hányadát hozzátartozói ellátásként (özvegyi és árvaellátásként) kell folyósítani. Az akadémikusi és hozzátartozói ellátások pénzügyi fedezetét az Akadémia költségvetési fejezetében elkülönítetten kell megállapítani. (MTA tv. 6.§)
A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások mértékét a többször módosított 4/1995. (I.20.)
Korm. rendelet állapítja meg.
A tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátások folyósításával kapcsolatos feladatokat (szakmai,
pénzügyi) az MTA Titkársága állományába tartozó munkatársak látják el.
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

1/3. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)*
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeTámogatás
zett létszám
(fő)
2.380,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

2.380,8
0,0
0,0
0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0
2.380,8

0,0
0,0

0,0
2.380,8

0
0
0

1. cím 4. alcím: MTA Köztestületi feladatok
Az MTA Titkárságán belül külön költségvetési alcímen kell a köztestülettel kapcsolatos feladatok szakmai és pénzügyi végrehajtását lebonyolítani.
Ezek közül a legfontosabbak:
▪ Közgyűlések megszervezés, lebonyolítása;
▪ Határon túli magyarok titkárságának - Kapcsolatok Program - teljes körű szakmai és pénzügyi megszervezése, ellátása;
▪ Határon túli magyar tudományosság ösztöndíj támogatása;
▪ Különböző kiadványok megjelentetési feladatai;
▪ Kegyeleti kiadások és tudóssegélyek kifizetése;
▪ Különböző díjak számfejtése, kifizetése, ezek közül a legfontosabbak:
◦ Akadémiai Aranyérem
◦ Akadémiai Díjak
◦ Akadémiai Ifjúsági Díj
◦ Akadémiai Újságírói Díj
◦ Pedagógus Pályadíj
A köztestületi feladatok ellátását mind szakmai, mind pénzügyi oldalról az MTA Titkársága
állományába tartozó munkatársak látják el.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:
Millió forintban, egy tizedessel
Engedélye1/4. cím
Kiadás
Bevétel
Támogatás
zett létszám
(fő)
2013. évi törvényi módosított előirányzat
203,7
0,0
203,7
0
0,0
0,0
0
0,0
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
0,0
0,0
0,0
0
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
0,0
0,0
0,0
0
feladat
egyéb változások (egyszeri feladat kivé0,0
0,0
0,0
0
tele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)*
0,0
0,0
0,0
0
0,0
0
2014. évi javasolt előirányzat
203,7
203,7
2/1. cím: MTA Könyvtár és Információs Központ
A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának megalapítása gróf Teleki József, az MTA
első elnöke nevéhez fűződik, aki 1826-ban 30 000 kötetes családi könyvtárának felajánlásával
vetette meg az Akadémia első tudományos intézményének alapjait. Az MTA Könyvtár és Információs Központ a tudományos ismeretek terjesztésének és a tudományos munka előmozdításának feladatát látja el, történeti szempontból is országos jelentőségű nyomtatott, kéziratos,
levéltári és egyéb információhordozókon található anyagot gondozó nemzeti intézmény.
Az intézmény működését az MTA tv. 19. § (3) bekezdése és a kapcsolódó Alapszabály 59. §
szabályozza. A szakmai feladatokat a nyilvános könyvtári ellátásról szóló 1997. évi többször
módosított CXL törvény írja elő.
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

2/1. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
Egyéb többletek (jogcímenként)
Saját bevételek változása
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
796,0
0,0
-8,9
0,0
0,0
787,1
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Bevétel
230,7
0,0
0,0
0,0
0,0
230,7

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeTámogatás
zett létszám
(fő)
565,3
104
0,0
0
-8,9
0
0,0
0
0,0
3
556,4
107

3. cím: MTA Kutatóközpontok, kutatóintézetek
A cím összevontan tartalmazza az MTA kutatóhálózatának támogatását:
Az MTA kutatóhálózata az alábbiak szerint épül fel:
MTA Agrártudományi Kutatóközpont
A kutatóközpont tevékenységének célja, hogy alapkutatásokat, alkalmazott kutatásokat és fejlesztéseket végezzen az agrártudományok területén, valamint a társadalom számára hasznos
és nélkülözhetetlen tudományos ismereteket közvetítsen.
MTA Atommagkutató Intézet
Az intézet alaptevékenysége a természet törvényeire irányuló mikrofizikai kutatás. Ezzel hozzájárul a világban folyó tudományos kutatások eredményeihez és a hazai tudományos kultúra
fenntartásához. Tevékenységében az alapkutatás mellett az alkalmazásoknak is fontos szerep
jut. Az eredmények közvetlenül hasznosulnak a környezetkutatásban, a földtudományban, a
régészetben és a gyógyászatban.
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
A kutatóközpont a filozófia, az irodalomtudomány, a művészettörténet, a néprajz, a régészet,
a történettudomány és a zenetudomány területén alap- és alkalmazott kutatásokat művelő és
koordináló, közfeladatokat ellátó önálló jogi személy, amely a történelem, a művelődés, a
művészetek és a társadalmi-kulturális örökség – az Európai Unióban nemzeti hatáskörbe utalt
– kutatását a vizsgált témák magyarországi és magyar nemzeti vonatkozásainak nemzetközi
összefüggésekbe helyezésével végzi. Intézeteinek hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerére
alapozva elősegíti a magyar és magyarországi bölcsészettudományi kutatások sokoldalú jelenlétét a hazai és nemzetközi tudományos életben.
MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont
A kutatóközpont csillagászati és földtudományi (földrajzi, földtani, geokémiai, geodéziai és
geofizikai) felfedező kutatásokat folytat, és felhasználásra készíti elő eredményeiket. Alapkutatási tevékenységeinek sorában megalapozó elméleti vizsgálatokat, obszervatóriumi, terepi és
laboratóriumi méréseket végez, feldolgozza és közzéteszi a mérési adatokat, új módszerek kialakítására törekszik. Működteti a Nemzeti Szeizmológiai Hálózatot, valamint obszervatóriumokat tart fenn.
MTA Energiatudományi Kutatóközpont
A kutatóközpont nemzetközi színvonalú tudományos kutatásokat végez a magyar nukleáris
biztonsági ismeretek folyamatos elmélyítése érdekében, a meghosszabbított üzemidejű paksi
blokkok és az új magyarországi atomerőműblokkok biztonságáról, az üzemanyagciklus zárásáról, az új atomerőmű-generáció kifejlesztéséről, az ionizáló sugárzások (neutron, γ- és elektronsugárzás) és az anyag kölcsönhatásáról, valamint az izotóp- és nukleáris kémia, a sugárhatás-kémia, a sugárvédelem és a nukleáris biztonság, a reakciókinetika, a heterogén katalízis és
az ún. „megújuló” energiaforrások területén.
MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet
Az intézet tevékenységének középpontjában az idegtudományi alapkutatások állnak, így az
idegingerület-átvitel, a tanulás és emlékezés, a viselkedés, az öregedéssel összefüggő és epilepsziás agyi károsodás, valamint a hormonkiválasztás központi és környéki idegrendszeri
szabályozásának kutatása. A kutatócsoportok multidiszciplináris megközelítési módot alkal965

maznak, a hagyományos, megalapozott és bevált módszereket (anatómiai, elektrofiziológiai,
neurokémiai és farmakológiai metodológia) ötvözik a legújabb eljárásokkal.
MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
A kutatóközpont elméleti és empirikus kutatásokat végez a közgazdaság-tudományokban, a
világgazdasági és regionális kutatásokban, valamint mindezek más társadalomtudományokkal
határos területein. Feladata a piacgazdaság, különösen a magyar gazdaság, a nemzetközi gazdasági-politikai környezeti feltételek és a térbeli folyamatokat meghatározó tényezők tudományos elemzése.
MTA Ökológiai Kutatóközpont
A kutatóközpont a szárazföldi és vízi életközösségek összetételét, szerkezetét, működését és
változásait vizsgálja az élőhelyek, a biodiverzitás és a vízminőség védelmével, továbbá nemzetközi egyezményekkel kapcsolatos kutatásokat végez, a tájhasználat, a vízhasználat, a tájrendezés, a vízkormányzás és minden stratégiai környezeti tervezés vagy beavatkozás tudományos megalapozását és hatáselemzését végzi, valamint a táji-regionális léptékű, hosszú távú folyamatok ökológiai hátterét vizsgálja.
MTA Nyelvtudományi Intézet
Alapfeladata tudományos kutatások folytatása a magyar nyelvészet, az általános és alkalmazott nyelvészet, az uráli nyelvészet és a fonetika területén, a magyar irodalmi és köznyelv
nagyszótárának elkészítése, archív anyagainak gondozása. Tudományos megközelítésben
vizsgálja a magyar nyelv különböző változatait és az országon belül és kívül beszélt kisebbségi nyelveket, valamint az európai integráción belüli nyelvpolitikai kérdéseket.
MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
A kutatóközpont elméleti, empirikus és összehasonlító kutatásokat folytat a jogtudomány, a
kisebbségkutatás, a politikatudomány és a szociológia területén. A kutatóközpont alapkutatásokat, alkalmazott és összehasonlító kutatásokat is végez.
MTA Természettudományi Kutatóközpont
A multidiszciplináris természettudományi kutatások központja az enzimológia, a szintetikus
kémia, a molekuláris farmakológia, az anyag- és környezetkémia, a műszaki fizika és az
anyagtudomány, valamint a kognitív idegtudományok és a pszichológia területén tevékenykedik.
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet
Az intézet kutatási feladatai a következők: alapkutatás a matematikai struktúrák témájában,
matematikai analízis és alkalmazásai, alap- és alkalmazott kutatás a sztochasztika témájában,
diszkrét matematikai témában, valamint bioinformatikai területeken. Az intézet kutatási, illetve speciális feladata az Országos Matematikai Szakkönyvtár fejlesztése.
MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet
Az intézet tevékenységének fő jellemzője az informatikai, irányítástechnikai, alkalmazott matematikai alap- és alkalmazott kutatás széles körű művelése és az itt megszerzett speciális ismeretek hasznosítása a kutatás-fejlesztés, rendszertervezés és rendszerintegrálás, tanácsadás,
oktatás, szoftverfejlesztés területén. Kiemelt kutatási területek: automatizált irányítási rendszerek, CNN – Analogikai Celluláris új elvű számítógép, GRID számítóhálózatok, elosztott
számítási architektúrák, mérnöki és menedzsmentintelligencia, nagy sebességű hálózatok és
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biztonsági kérdéseik, képfelismerés és képfeldolgozás, világháló-informatika, matematikai informatika.
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
A kutatóközpont tevékenysége a modern biológia minden területére kiterjed. A biofizika
területén alapvető feladat a biológiai rendszerek és folyamatok fizikai megközelítéssel való
értelmezése és a biológiai anyagok vizsgálata különös tekintettel fizikai tulajdonságaikra. A
biokémia területén alapvető feladat a biológiai folyamatok molekuláris részleteinek felderítése
biokémiai, molekuláris, valamint szintetikus és evolúciós rendszerbiológiai megközelítéssel.
A genetika területén célkitűzés az öröklődés molekuláris mechanizmusainak vizsgálata
különféle modellszervezetekben. A növénybiológia területének célkitűzése a fényérzékelést, a
fényenergia hasznosítását, a fejlődést és a stresszválaszokat meghatározó gének és
molekuláris mechanizmusok azonosítása és magas színvonalú vizsgálata növényekben,
algákban és cianobaktériumokban. A központ intézeteiben elsősorban alapkutatás folyik, de a
tudományos eredmények gyakorlati alkalmazása is fontos szempont.
MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont
A kutatóközpont felfedező jellegű kísérleti és elméleti fizikai kutatásokat végez hazai bázisú,
illetve külföldi székhelyű kutatóberendezésekkel a részecskefizika, a magfizika, az általános
relativitáselmélet és gravitáció, a fúziós plazmafizika, az űrfizika, a nukleáris anyagtudomány,
a szilárdtest-fizika, a statisztikus fizika, az atomfizika, az optika és az anyagtudomány területén számos esetben nemzetközi együttműködésben.

Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:
millió forintban, egy tizedessel
Engedélye3. cím
Kiadás
Bevétel
Támogatás
zett létszám
(fő)
2013. évi törvényi módosított előirányzat
29.038,9
14.723,2
14.315,7
4.001
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
-324,6
-324,6
22
Egyéb többletek
Saját bevételek változása
-1.864,0
-1.864,0
Fűtőelem-csere támogatása
450,0
0,0
450,0
0
2014. évi javasolt előirányzat
27.300,3
12.859,2
14.441,1
4.023
4. cím: MTA Támogatott Kutatóhelyek
Az Akadémia a 2014. évi költségvetésében biztosítja a támogatott kutatócsoportok működési
feltételeit.
Az egyetemeken vagy közgyűjteményekben létesített akadémiai támogatású kutatócsoportok
hálózatának gazdálkodási, pénzügyi, munkaügyi és adminisztratív ügyeinek vitelére az MTA
létrehozta a Támogatott Kutatócsoportok Irodáját (Iroda).
Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát a kutatócsoportok vezetőiből álló testület dolgozza ki és az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa hagyja jóvá.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

4. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől átvett/átadott feladat (tételesen)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
2.306,6

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeBevétel
Támogatás
zett létszám
(fő)
15,0
2.291,6
395

400,0

0,0

400,0

156

2.706,6

15,0

2.691,6

551

5. cím: MTA Egyéb intézmények
5. cím 1. alcím: MTA Létesítménygazdálkodási Központ
Az MTA Létesítménygazdálkodási Központ önállóan működő és gazdálkodó köztestületi
költségvetési szerv, melynek fő feladata az Akadémia központi ingatlanainak, továbbá az intézmények használati körén kívüli ingatlanainak az üzemeltetése és egyéb szolgáltatások
nyújtása.
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

5/1. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől átvett/átadott feladat
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1.311,3

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeBevétel
Támogatás
zett létszám
(fő)
586,0
725,3
118

-11,8
1.299,5

586,0

-11,8

14

713,5

132

5. cím 2. alcím: MTA Jóléti intézmények
Az Akadémia jóléti intézményei az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, valamint az MTA Üdülési
Központ.
A jóléti intézmények feladatköre
• Akadémiai Óvoda és Bölcsőde
Az Akadémiai Óvoda és Bölcsőde az akadémiai dolgozók 18 hónapostól 3 éves korú, illetve 3-7 éves korú gyermekeinek gondozását, nevelését, valamint iskolára való felkészítését biztosítja.
• MTA Üdülési Központ
Az Üdülési Központ alaptevékenységeként az akadémikusoknak és hozzátartozóiknak,
továbbá az intézetek és a Titkárság munkatársainak üdültetését, pihenését látja el.
Ezzel összefüggésben biztosítja az épületek fenntartását és üzemeltetését, konferenciákat,
tudományos és kulturális rendezvényeket szervez, illetve külső étkeztetést és vendéglátást
bonyolít.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

5/2. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől átvett/átadott feladat
Egyéb többletek
Pedagógus életpályamodell
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
503,1
0,0
12,7
0,0
8,0
523,8

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeBevétel
Támogatás
zett létszám
(fő)
301,7
201,4
90
0,0
0,0
0
0,0
12,7
1
0,0
0,0
301,7

0,0
8,0
222,1

0
0
91

5. cím 3. alcím: MTA Területi Akadémiai Bizottságok Titkársága
Az Akadémia a köztestület regionális működésének szervezése, a tudományos élet fejlesztése,
kiterjesztése érdekében területi bizottságokat hozott létre Szegeden, Pécsett, Veszprémben,
Debrecenben, Miskolcon, és Kolozsváron.
A területi bizottságok hivatali szervezete az MTA Területi Bizottságok Titkársága (TABT),
feladata a szakmai munka koordinálása, üzemeltetési, adminisztratív és ügyviteli feladatok ellátása. A TABT feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi az MTA Titkársága munkatársai látják el.
A TABT feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi az MTA Titkársága munkatársai
látják el.
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:
Millió forintban, egy tizedessel
Engedélye5/3. cím
Kiadás
Bevétel
Támogatás
zett létszám
(fő)
2013. évi törvényi módosított előirányzat
230,1
84,7
145,4
45
0,0
0,0
0,0
0
Változások jogcímenként:
Más vagy saját fejezet intézménytől át4,8
0,0
4,8
1
vett/átadott feladat
2014. évi javasolt előirányzat
234,9
84,7
150,2
46
5. cím 4. alcím: Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
Az Akadémia Alapszabályának 62. §-ában foglaltak szerint az Akadémia támogatja az Akadémiával társult, külön alapszabállyal rendelkező önálló szervezetet, a Széchenyi Irodalmi és
Művészeti Akadémiát (SZIMA), amelynek adminisztratív feladatait annak titkársága látja el.
A SZIMA-t az Akadémia közgyűlése a 1992. évben alapította meg.
A SZIMA feladataihoz kapcsolódó gazdálkodási, pénzügyi feladatokat az MTA Titkársága
munkatársai látják el.
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Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

5/4. cím
2012. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
2013. évi javasolt előirányzat

Kiadás
13,6
0,0
13,6

Bevétel
1,5
0,0
1,5

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeTámogatás
zett létszám
(fő)
12,1
2
0,0
0
12,1
2

6. cím: OTKA Iroda
Az Akadémia fejezet költségvetése külön előirányzaton tartalmazza az OTKA Iroda
költségvetését. /MTA tv. 20.§ (3)/
Az Iroda az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA Programok) működésével kapcsolatos technikai, pénzügyi, szervezési és adminisztratív feladatokat látja el. Az Iroda
működését az OTKA-ról szóló 1995. évi CXXI. törvénnyel módosított 1993. évi XXII. törvény, valamint annak jogutódja, az 1997. évi CXXXVI. törvény, az OTKA Szervezeti és Működési Szabályzata és az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) szabályozza.
Az intézményi előirányzatok alakulásának levezetése a következők szerint:

6. cím
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Intézménytől átvett/átadott feladat
Fejezeti kezelésű előirányzatról átvett
feladat
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)*
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás

Bevétel

Millió forintban, egy tizedessel
EngedélyeTámogatás
zett létszám
(fő)
363,8
43
0,0
0
0,0
0
0,0
0

363,8
0,0
0,0
0,0

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

0,0

0,0

0,0

0,0
363,8

0,0
0,0

0,0
363,8

0
0
43

III.2. Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
7. cím 1. alcím: Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány)
A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok
támogatásait:
▪ tudományos társaságok (mely támogatás az Akadémiához kapcsolódó tudományos társaságok éves működéséhez nyújtott, központilag kezelt költségvetési támogatás),
▪ Nagy Imre Alapítvány (mely feladata a Nagy Imre Emlékház és Kutatóközpont, valamint a
Nagy Imre Társaság működtetése),
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▪ Bolyai Műhely Alapítvány (mely fő törekvése a középiskolákban és a felsőoktatásban valamilyen területen kiváló eredményt nyújtó diákok számára havi rendszerességgel, három
éven át önképző-tehetséggondozó program nyújtása).
7/1. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
80,9
0,0
0,0
0,0
0,0

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
80,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
80,9

0,0
0,0

0,0
80,9

7. cím 2. alcím: Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza a határainkon túli magyar tudományosságot támogató akadémiai program forrását. Az Akadémia fontos kérdésnek tekinti a határon túli magyarság és a hazai kisebbségek megmaradását, ennek érdekében tudományos törekvéseik támogatását.
Ebbe a körbe tartozik a külhoni magyar tudományosság intézményesülésének támogatása
(Műhelytámogatás Program), valamint a határon túli magyar tudományosságért létrehozott
úgynevezett Szülőföld program.
7/2. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
46,6
0,0
0,0
0,0
0,0

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
46,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
46,6

0,0
0,0

0,0
46,6

7. cím 3. alcím: Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat a Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatását tartalmazza.
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7/3. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
10,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
10,0

0,0
0,0

0,0
10,0

7. cím 4. alcím: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
A fejezeti kezelésű előirányzat a korábban elkülönített állami pénzalapként működő OTKA
kutatási témapályázatainak finanszírozásához az Országgyűlés által jóváhagyott források fedezetét tartalmazza.
7/4. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
7.686,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7.686,0

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
7.686,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
7.686,0

7. cím 5. alcím: Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat tartalmazza az Akadémia tudományos könyv- és folyóiratkiadási tevékenységének az erre a célra elkülönített keretet, a központilag kiadásra kerülő kiadványok megjelentetésére szolgáló keretet, valamint a Magyar Tudomány folyóirat megjelenéséhez adható támogatási keretet.
Az MTA tv. szerint az Akadémia joga és kötelezettsége, hogy támogassa a tudományos
könyv- és folyóirat-kiadást. Ezt a kötelezettségét úgy teljesíti, hogy a Könyv- és Folyóiratkiadó Bizottsággal egyetértésben a tudományos osztály alakítja ki az Akadémia könyv- és
folyóirat-kiadási politikáját, illetve a rendelkezésre álló keretösszegen belül dönt a könyvek
és a folyóiratok támogatásáról. Az osztály az éves kiadványtervek rangsorolási javaslatát a
tudományos bizottságokkal egyetértésben alakítja ki.
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7/5. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
198,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
198,5

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
198,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
198,5

7. cím 6. alcím: Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása
A keretből kizárólag akadémiai kutatóközpontok és kutatóintézetek részére elnyert kutatási
megbízásokhoz, a következő pályázatok esetében lehet vissza nem térítendő támogatást biztosítani:
▪ EU-s pályázatok (EU-s keretprogram, Strukturális Alapok, Kohéziós Alap, egyéb központi brüsszeli adminisztráció által menedzselt K+F vonatkozású pályázatok, Norvég
Alap, Svájci Alap)
▪ hazai pályázatok (Innovációs Alap terhére kiírt pályázatok, ÚMFT és OTKA pályázatok,
Új Széchenyi Terv keretében elnyert pályázatok)
7/6. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlettámogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
476,9
0,0
0,0
0,0
0,0
600,0
1.076,9

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
476,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

600,0
1.076,9

7. cím 7. alcím: Infrastruktúra fejlesztés
A keret a kutatóhelyek infrastrukturális fejlesztésének támogatását tartalmazza.
Az Akadémia a jövőben is azokat a fejlesztési programokat és kutatási koncepciókat kívánja
támogatni, amelyek egy adott szakterületen kiemelkedő és új eredményeket ígérő terület kutatási feltételeinek fejlesztését tűzik ki célul, s ehhez gyakran konzorciális keretben együttműködő partnereket vonnak be a fejlesztési elképzelések megvalósításába.
Ez utóbbiak elsősorban azok a nagy eszköz- és műszerigényű kutatási feladatok, amelyeket
sem az Akadémia, sem a kutatóhálózat adott intézménye nem képes egyedül, önállóan finanszírozni.
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A kutatóhelyek (kutatóintézetek és kutatócsoportok) kutatási és fizikai infrastruktúrájának fejlesztése az MTAtv.-ben meghatározott közfeladatai eredményes ellátásának alapfeltétele. A
fejlesztés fő területei:
▪ korszerű és hatékonyan üzemeltethető kutatóhelyek létesítése, hatékony ingatlanhasznosítás és ingatlanfejlesztés;
▪ a gép- és műszerállomány célzott fejlesztése, pótlása;
▪ a szervezeti, irányítási környezet korszerűsítése.
7/7. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
1.742,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.742,0

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
1.742,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.742,0

7. cím 8. alcím: Lendület Program
A Lendület program az Akadémia sikeres, a társadalom, a kormányzat és a gazdaság szereplőinek támogatását egyaránt bíró programja, melynek célja a Magyar Tudományos
Akadémia kutatóintézményeinek dinamikus megújítása, a kiemelkedő teljesítményű fiatal
kutatók akadémiai kutatóintézetekben történő alkalmazása és megtartása, valamint az,
hogy a megfelelő feltételek biztosításával a fiatal kutatók hazatérjenek a külföldi kutatóhelyekről, lehetőségük nyíljon a vezető kutatóvá válásukra, a nemzetközi kutatási trendekbe illeszkedő munka folytatására. Az Akadémia mindeközben segíti a kutatóintézetek
tematikus megújulását is. Cél, hogy sikeres fiatal kutatók számára teremtsünk lehetőséget, akik a nemzetközi élvonalhoz tartozó kutatási témában sikeresek, és itthon is képesek
önálló kutatócsoportot kialakítani.
A Lendület – Fiatal Kutatói Program a jelenleg külföldön dolgozó, már jelentős eredményeket elért magyar kutatók hazahívását, illetve a kiemelkedő tehetségű kutatók itthon tartását tűzi ki célul. A program keretében a legtehetségesebb kutatóknak saját kutatócsoportot, jól felszerelt kutatóhelyet, valamint versenyképes fizetést kínál az Akadémia kutatóintézeteiben, illetve 2011-től a hazai egyetemeken is.
A Lendület program eredményessége nemcsak meghirdetőjének, a Magyar Tudományos
Akadémiának, és nyerteseinek, a kiváló magyar kutatóknak a sikere, hanem a hazai tudományosság serkentője is, hiszen a hazatérő tudósok műhelyformáló kutatómunkájukkal érdemi szerepet vállalnak a kutatói utánpótlás nevelésében, a tudományos iskolateremtésben.
Az Akadémia célja a program bővítése, az ehhez szükséges pénzügyi feltételek biztosítása.
2014-ben a programok támogatására a keret 400 millió Ft-tal bővül.
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7/8. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Többlettámogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
3.089,9
0,0
0,0
-101,2
400,0
3.388,7

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
3.089,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-101,2
0,0
400,0
0,0
3.388,7

7. cím 9. alcím: Fiatal kutatók pályázatos támogatása
A keret az akadémiai kutatóhelyeken 35 év alatti fiatal kutatók foglalkoztatásához biztosított
keretet tartalmazza. A pályázat keretében történő foglalkoztatás 3 éves időtartamú.
Az Akadémia a pályázat terhére a segédmunkatársi garantált illetményt és a jogszabályoknak
megfelelő járulékokat biztosítja a pályázat teljes időtartama alatt. Ha a közalkalmazott foglalkoztatására a munkaideje legalább felében, jogszabályban meghatározott egészségkárosító
kockázat között kerül sor és a foglalkoztató intézet kollektív szerződése pótlék fizetését írja
elő, ennek fedezetét szintén biztosítja. A foglalkoztatással kapcsolatos további kiadások (dologi kiadások stb.) viszont a kutatóhelyeket terhelik. Amennyiben a fejezeti kezelésű előirányzaton évközben a teljes támogatás nem kerül felosztásra, akkor a maradvány létszámarányosan felhasználható erre a célra.
7/9. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
898,3
0,0
0,0
0,0
898,3

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
898,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
898,3

7. cím 10. alcím: Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak
A keret tartalmazza az Akadémia sajátos nemzetközi kapcsolataihoz kapcsolódó kiadásainak
támogatását, valamint a Magyar Tudományos Akadémia nemzetközi szervezetekben való
részvétele miatt fizetendő tagsági díjainak támogatási keretösszegét.
7/10. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
337,9
0,0
0,0
0,0
337,9
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Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
337,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
337,9

7. cím 11. alcím: Posztdoktori pályázatok támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat a posztdoktori pályázatokhoz szükséges támogatást tartalmazza.
Az elmúlt időszakban az MTA sikeres pályázati programokat indított és újított meg a kutatói
kiválóság minél teljesebb körű érvényesítésére alapozva.
Az Akadémia a kutatóintézet-hálózat megújítási programjának újabb elemeként a teljes kutatói pályaív kiépülését és a kutatócsoportok versenyképességét erősítő posztdoktori álláshelyekre hirdetett pályázatot. A 2013 szeptemberétől saját források átcsoportosításával elindított
Posztdoktori Kutatói Program az egyik legfontosabb kutatói pályaszakasz eredményességét
támogatja 24 hónapnyi határozott idejű foglalkoztatással az MTA kutatóközpontjaiban és kutatóintézeteiben, valamint a magyarországi egyetemeken működő kutatócsoportjaiban. A magyar és külföldi kutatók számára meghirdetett posztdoktori pályázat a doktori fokozat megszerzése utáni tudományos témaválasztás és a kutatócsoportbeli témaintegráció eredményességét, a versenyképesség megalapozását és megtartását szolgálja a tudományos kiválóságok
akadémiai intézményi bázisán.
7/11. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Többlettámogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
0,0
0,0
246,0
600,0
846,0

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
246,0
0,0
600,0
0,0
846,0

7. cím 12. alcím: Szakmai feladatok teljesítése
A fejezeti kezelésű előirányzat a fejezeti, központilag kezelt szakmai feladatok ellátásához
biztosított többlettámogatást tartalmazza.
7/12. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Többlettámogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
447,9
0,0
0,0
152,1
0,0
600,0
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Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
447,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
152,1
0,0
0,0
0,0
600,0

7. cím 13. alcím: Kiválósági központok támogatása
A fejezeti kezelésű előirányzat a kiválósági központok létrehozásához biztosított többlettámogatást tartalmazza.
A kiválósági központokban a jelentős kutatási műhelyekkel rendelkező felsőoktatási intézmények és az akadémiai kutatóhálózat együttműködésében új, nemzetközileg is versenyképes kutatási és innovációs centrumok alakíthatók ki, amelyek világszínvonalú kutatási környezetükkel (kiváló kutatók kritikus tömege és korszerű infrastruktúra) és stratégiailag megalapozott
kutatási programjaikkal külföldről is képesek kutatókat idevonzani.
7/13. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
Többlettámogatás
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
300,0

Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
300,0
0,0
300,0

7. cím 14. alcím: Központi kezelésű felújítások
A fejezeti kezelésű előirányzat az Akadémia irányítása alá tartozó köztestületi költségvetési
szervek tárgyi eszközeinek felújítási, rekonstrukciós munkáira rendelkezésre álló központi
költségvetési támogatást tartalmazza.
7/14. fejezeti kezelésű előirányzat alakulása:
Megnevezés
2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
Fejezetek közötti átcsoportosítás
Fejezeten belüli átcsoportosítás
egyéb változások (egyszeri feladat kivétele, zárolás bázisba építése stb.)
Többlet (jogcímenként)
2014. évi javasolt előirányzat

Kiadás
723,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
723,8
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Millió forintban, egy tizedessel
Bevétel
Támogatás
0,0
723,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
723,8
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I. A célok meghatározása, felsorolása
Magyarország Alaptörvénye és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény
(továbbiakban: MMA tv.) alapján – 2011. november 5-én – köztestületként megalakult a Magyar
Művészeti Akadémia (továbbiakban MMA).
Az MMA önkormányzás elvén működő jogi személyként országos közfeladatokat lát el a kulturális
értékek védelme és gyarapítása, a művészeti és történeti hagyományok megőrzése, a magas
színvonalú művészi alkotómunka közösségi feltételeinek megerősítése, az alkotómunka
szabadságának védelme, a magyar művészeti élet kimagasló teljesítményt nyújtó képviselőinek
személyes megbecsülése érdekében.
Az MMA művészettel – különösen az irodalommal, a zenével, a képző- és az iparművészettel,
valamint az építészettel, a fotó-, a film-, az előadó-, a népművészettel –, továbbá a művészet
elemzésével, támogatásával, oktatásával, hazai és nemzetközi bemutatásával, közkinccsé tételével
és a magyar művészek képviseletével összefüggő országos közfeladatokat lát el.
A 2011. és 2012. évben a köztestületi munka megalapozása volt az általános cél, amelynek elérése
érdekében a köztestületi és titkársági struktúra kialakítása, a szervezeti működés, az adminisztrációs
háttér kialakítása zajlott: szabályzatok, irányelvek és szakmai program kidolgozása, tagozati
ügyrendek elkészítése, tagozati alakuló ülések előkészítése, tagozatvezetők megválasztásának
segítése, valamint az MMA támogatási-pályázati rendszerének előkészítése. 2013-ban megindult a
tagozati szakmai programok előkészítése és megvalósítása.
A kezdeti lépéseket követően, az egyre erősebb szakmai-művészeti közfeladat-ellátás
megvalósításának köszönhetően a 2014. év egy művészeti és szakmai értelemben teljes évet fog
jelenteni.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2014-ben
millió forintban
Megnevezés

Kiadás

Költségvetési szervek
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Bevétel

Engedélyezett
létszám (fő)

Támogatás

4 008,6

4 008,6

525,4

525,4
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III. A célok elérésének módja a felügyelt ágazatokban
III.1. Intézményekkel történő feladatellátás
1. MMA Titkársága
1. alcím: MMA Titkárság Igazgatása
millió forintban
MMA Titkársága

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:

Kiadás

Támogatás

Engedélyezett
létszám (fő)

1 201,6

0

1 201,6

54

-14,7

0

-14,7

0

egyéb változások: Fejezeti tartalék képzése
Többlet (jogcímenként) :
Vigadó berendezés és működtetés

Bevétel

244,2
980

0
244,2

Művészeti programok a Vigadóban
Titkárság felújítása és létszámbővítés
2014. évi javasolt előirányzat

186,4
90,6
1 708,1

0

186,4
90,6
1 708,1

20
74

Az MMA Titkársága – az MMA tv. 28. §-a értelmében – 2012. január 1-jétől az MMA köztestületi
feladatait szervező, az MMA költségvetési fejezete és intézményei igazgatási, gazdálkodási,
pénzügyi, vagyonkezelési és ellenőrzési feladatait ellátó költségvetési szerv, amelynek
közfeladatokat ellátó alkalmazottai köztisztviselők.
Az MMA Titkársága önálló jogi személy, az MMA főtitkára vezeti.
Az MMA Titkárságának része az MMA tv. 4. § (2) i) és j) pontja szerint kialakítás alatt álló
könyvtár és dokumentációs központ.
Az MMA Titkárságának adminisztrációs terhei 2014-ben a jelenlegi évhez képest várhatóan
növekedni fognak a művészeti programok bővülése, a Vigadó üzemeltetése és művészeti
programokkal való megtöltése okán, az MMA Művészetelméleti Módszertani Kutatóintézetének
létrehozása és jövőbeni üzemeltetési, létesítménygazdálkodási feladatai miatt, többletfeladatok
ellátása érdekében az MMA Titkársága létszámának növelésére lesz szükség.
A 2014. évi költségvetés tervezetében a 2013. évihez képest az alábbi tételek jelentenek
növekményt:
1. MMA Titkárságnak létszáma 54 főről 74 főre növekedne,
2. a Vigadó működtetésére számított költségek,
3. a felhalmozási kiadások növekednek mintegy 180 millió forinttal, amelybe
o a Vigadó további berendezéseinek beszerzése,
o a szerzői jogok, valamint
o a kis értékű tárgyi eszközök tartoznak.

2. alcím: MMA köztestületi feladatok
Az MMA tv. meghatározza, hogy kik alkotják a köztestületet, és gyakorolják az MMA
önkormányzati jogait.
Az MMA tagjai egyrészt a magyar művészeti élet kimagasló eredményeket elért képviselői, akik az
MMA közgyűlésében szavazati joggal bírnak, másrészt ugyanezen testületben tanácskozási joggal
helyet kapnak azok a levelező tagok, valamint azok a kimagasló hazai vagy nemzetközi jelentőségű
személyek, akik a magyar művészet érdekében tevékenységükkel vagy szellemi, anyagi
támogatásukkal pártoló- és tiszteletbeli tagként, valamint egyéb vállalt feladat ellátásának okán
segítik a köztestületi munkát.
A MMA mint köztestület feladata, hogy a kultúra és a művészeti ágak jellegéből, működésük
sajátosságaiból és a társadalomban betöltött szerepükből adódóan kezdeményező, illetve
véleményező szerepet játsszon a művészeti életet befolyásoló folyamatokban és az azzal összefüggő
kérdésekben.
A társadalom kulturális igényeinek szolgálata feltételezi, hogy a már működő köztestület
folyamatos kapcsolatot tartson a művészeti életben döntésre hivatott vagy a művészeket tömörítő
más szervezetekkel. Mindezek érdekében a köztestület vélemény-nyilvánítást gyakorol a művészeti
életet érintő jogszabályok, kormányzati programok vagy intézkedések, döntések előkészítése során,
illetve az Országgyűlés vagy a Kormány felkérésére. A MMA köztestületi működésének alapját a
rendes tagokból – mint szavazati jogú tagokból álló – közgyűlés adja. Az MMA Közgyűlése, mint a
köztestület legfőbb döntéshozó szervezete alapvetően határozza meg a szervezeti működés kereteit
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a szakmai, művészeti célokat, a vagyongazdálkodás elveit. Az MMA Közgyűlése évente legalább
kettő alkalommal ülésezik.
Az MMA Köztestületén belül nyolc művészeti tagozat működik. A tagozatok javaslata alapján
minden év május 31. napjáig meghatározásra kerül a tárgyévi szakmai program.
Az MMA tv. 2013-ban történt módosítása folytán az akadémikusok létszáma jelentősen bővült,
illetve a levelező tagok is életjáradékot kapnak. Emellett a Magyar Művészeti Akadémia tagjainak
életjáradékáról szóló 427/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján meghatározott lett az
akadémikusok életjáradék növekedése is, amely jelentős költség-növekményt jelent a 2014. évi
tervezés során.
A tagozatok szakmai programterve alapján 2014-től egyre jelentősebb szerepet kap a szakmaiművészeti közfeladat-ellátás. A tagozati szakmai programok száma, és ezzel arányosan költsége is
emelkedni fog, amelyet a költségvetés tervezése során is feltüntettünk.
2012 év végén indult el az a munka a Magyar Művészet című folyóiratot előkészítő elnöki
bizottságban, melynek eredményeként elnökségi határozat született a lap első számának
megjelenési dátumáról (2013. október). A lap megjelenését támogató szerkesztőség működtetése,
valamint a lap kiadása ugyancsak többletkiadásokat fog jelenteni az Akadémia következő évi
költségvetésében.
Szintén a 2012. év végén indult el Nemzet Művésze-díj kidolgozásával kapcsolatos javaslattevő
elnöki bizottság munkája is. A díjra több mint 800 millió Ft előirányzat került tervezésre.
A 2014.évi költségvetés tervezetében a 2013. évihez képest az alábbi tételek jelentenek
növekményt:
1.
2.
3.
4.

életjáradékok mértékének növekedése,
hozzátartozói támogatás növekedése,
új díjak, ösztöndíjak kerülnek betervezésre,
a Magyar Művészet című folyóirat szerkesztőségének működtetése, a periodika
megjelentetése, kiadása,
5. Nemzet Művésze-díj új elemként kerül betervezésre

millió forintban
MMA Köztestület

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
egyéb
változások:
megképzése

Fejezeti

Többlet (jogcímenként):
Díjak, Ösztöndíjak
Nemzet Művésze díj
Életjáradék és hozzátartozói ellátások
Művészeti programok a Vigadóban
2014. évi javasolt előirányzat

tartalék

Bevétel

Támogatás

767,4

0

767,4
0

0

-24,7

0

-24,7

0

0

0
100,0
800,1
534,7
13,6
2 191,1

0
0

100,0
800,1
534,7
13,6
2 191,1

3. alcím: MMA Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet
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Engedélyezett
létszám (fő)

millió forintban
MMA Művészetelméleti- és Módszertani Kutatóintézet

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Bevétel

0

Engedélyezett
létszám (fő)

Támogatás

0

0

0

Változások jogcímenként:
Többlet: Kutatóintézet létrehozása

109,4

109,4

8

2014. évi javasolt előirányzat

109,4

109,4

8

A Magyar Művészeti Akadémia közfeladat-ellátási kötelezettségeinek eleget téve – különös
tekintettel az MMA tv. 4. § (2) bekezdésének e) és h) pontjaiban foglaltakra – kívánja létrehozni a
Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézetét.
A Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet melletti érvként felhozható, hogy a kortárs
művészet és kultúra által létrehozott tudás- és ismerettöbblet szélesebb körben is értékes
hozzájárulással gazdagíthatja a társadalmi közbeszéd különböző fajtáit, ezáltal a művészeti
pozíciók, a kritikai szempontok, valamint a művészeti intézményrendszer vizsgálata révén
gyarapítani fogja a magyarországi művészeti közösség(ek) elméleti és gyakorlati eszköztárát.
A Magyar Művészeti Akadémia szándékai szerint egy ilyen intézet általános feladatai a
következőkben határozhatók meg:
- művészettörténeti, társadalomtudományi (pszichológiai, szemiotikai, szociológiai stb.),
filozófiai és kommunikációelméleti elemzési módszerekkel, valamint a különböző elemzési
módszerek integrált, interdiszciplináris, kritikai szemléletű alkalmazásával kutatja a
művészet elméletét;
- a művészetelmélet és művészetkritika szerepe; kritikai fogalmak elemzése és a hazai
közegre; alkalmazható fogalmak kutatása;
- kutatja az alkotás létrejöttének folyamatait, célul tűzve ki a művészeti alkotómunka;
létrejöttének, létrehozó erőinek alapos megismerését;
- kutatja a művészet befogadásával, értelmezésével összefüggő folyamatokat, hatásokat;
- vizsgálja a művészet jelrendszerét, szimbolikáját, az absztrakciós folyamatokat;
- foglalkozik a kritikaelmélettel; gyűjti és elemzi a műalkotásokról szóló dokumentumokat,
vizsgálja az egyes alkotások kritikai utóéletét;
- felhasználható anyagokat készít – pl. a művészetpedagógia terén –, hogy magas szintű,
tudatos vizuális és audiovizuális kultúrára nevelő szerepet töltsön be, zsinórmértéket
szolgáltasson a művészetértelmezésben, a művészetkritikai szemlélet alakításában;
- a kortárs kultúra aktuális jelenségeinek vizsgálata a művészeti és például a kurátori
gyakorlatban;
- kutassa továbbá a művészet és a művészeti ágak nemzeti sajátosságait, megfogalmazhatóvá
téve azt mindenki számára;
- feladata a magyar művész identitás/szerep hazai és nemzetközi kontextusban való alakítása;
- ezenkívül: elméleti-kutatási kérdésekben koordináló intézményként együttműködjön az
oktatási és művészeti szervezetekkel, ill. a művészettel foglalkozó tudományos intézmények
megfelelő egységeivel (pl. MTA osztályai, egyetemi tanszékek, kortárs művészeti
intézetek);
- a kritikai gondolkodás és a szakmai párbeszéd elősegítése.
Behatároltságok:
- az MMA által felállítani kívánt Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet –
összhangban a Művészeti Akadémia rögzített feladatával – mindenképpen összművészeti
kell legyen, tehát a működése során a művészet egészével és azon belül minden ágával
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-

-

foglalkozik, sőt, mivel a művészeti területek ma már nem különülnek el élesen, azok
kölcsön-viszonyaival és egymásra hatásainak mozzanataival is foglalkoznia kell;
az intézet vizsgálati területe privilegizáltan a kortárs művészet kell legyen, ez időbeli
behatároltságban az 1945 utáni művészetet jelenti és elsősorban a jelen, élő művészeti
alkotókra, napjaink alkotásaira, azok befogadására, a műelemzés gyakorlati lenyomatára
irányul;
fókuszában a művészet törvényszerűségei, „nyelvi” megformáltsága állnak (mozgásnyelv,
filmnyelv, kortárs magyar irodalmi nyelv stb.);
művészetelméletbe beleértjük a művészetről és a művészettel való kommunikáció minden
formáját, ezek vizsgálata, elemzése fedi le a Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet
hatókörét.

A Kutatóintézetnek – felújítást követően – a Hild-villa ad helyet. Az intézet elhelyezése átmenetileg
a Titkárság bérelt helyiségeiben lesz megoldható.

III.2. 4.cím Fejezeti kezelésű előirányzatokkal történő feladatellátás bemutatása
A fejezeti kezelésű előirányzatokhoz az MMA tv. 4.§ (2) bekezdése alapján kíván forrásokat
rendelni az MMA.
A Magyar Művészeti Akadémia fejezeti kezelésű előirányzatainak alakulása
1. Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek támogatása alcím
millió forintban
Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek
támogatása

Kiadás

Bevétel

100,0
0
100,0

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
2014. évi javasolt előirányzat

Támogatás

100,0
0
100,0

Az előirányzat felhasználása során a köztestület együttműködési megállapodásokon keresztüli
forrásátadással, valamint megállapodásokba foglalt közös szakmai megvalósítás mellett kívánja a
feladatait ellátni, mindezzel az MMA a művészet műveléséért és fejlesztéséért kifejtett
tevékenységét látja el, szolgálva a közérdeket, a közjót.
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításának eredményeként a
Magyar Művészeti Akadémia közfeladatai bővültek, így a jövőben működési és programtámogatás
nyújtásával támogathatja a különböző művészeti ágak országos civil szervezeteit.
2. Magyar Művészetek Háza Programok alcím
millió forintban
Magyar Művészetek Háza Programok

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat
Változások jogcímenként:
2014. évi javasolt előirányzat
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Bevétel

Támogatás

153,0

153,0

0

0

153,0

153,0

Az MMA köztestületi-szervezeti létének alapját adó művészeti tagozatok javaslatai alapozzák meg
az MMA éves programtervét, melynek alapján a köztestület ellátja az MMA tv. 4. § (2) bekezdése
szerinti feladatokat, azaz felolvasó üléseket, kiállításokat, zenei rendezvényeket, szakmai
találkozókat, konferenciákat és vitákat szervez; fórumot teremt a hazai művészeti élet számára. A
fejezeti kezelésű előirányzat e feladatok ellátásának támogatását tartalmazza.
3. Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak alcím
millió forintban
Nemzetközi programok, konferenciák, nemzetközi tagdíjak

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Kiadás

Támogatás

10,0

10,0

0

0

10,0

10,0

Változások jogcímenként:
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

A Konferenciák, nemzetközi tagdíjak elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. § (2)
b) pontja alapján biztosítja, hogy az MMA figyelemmel kísérhesse a művészeti élet kérdéseit és
meghatározó szellemi folyamatait, illetve álláspontját, javaslatait a nyilvánosság elé tárhassa;
ugyanezen paragrafus és bekezdés o) pontja szerint a köztestület feladata, hogy együttműködjön a
határon túli magyar művészeti szervezetekkel, és külföldi, hasonló rendeltetésű intézményekkel. A
2013. évi fejezeti kezelésű előirányzat szakmailag bővült a nemzetközi programokkal.
6. Kutatási tevékenység támogatása alcím
millió forintban
Kutatási tevékenység támogatása

Kiadás

2013. évi törvényi módosított előirányzat

Támogatás

50,0

50,0

0

0

50,0

50,0

Változások jogcímenként:
2014. évi javasolt előirányzat

Bevétel

A fejezeti kezelésű előirányzat pályázatokon keresztül, vagy kutatóintézettel, illetve felsőoktatási
intézménnyel történő megállapodás alapján – kutatócsoportot létrehozva – művészeti tárgyú
kutatási tevékenységhez nyújt támogatást.
7. Pályázati alapok alcím
millió forintban
Pályázati alapok

Kiadás

Bevétel

Támogatás

110,0

2013. évi törvényi módosított előirányzat

110,0

Változások jogcímenként:
Fejezeten belüli átcsoportosítás: Művészeti könyv- és
folyóirat támogatás előirányzatról
2014. évi javasolt előirányzat

50,0

0

50,0

160,0

0

160,0

A fejezeti kezelésű előirányzat az MMA tv. 4. §-ban megfogalmazott közfeladatok elláthatóságát
biztosítja pályázatok kiírásával.
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XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és
kiadások
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A XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet egységes szerkezetben
mutatja be az adósságszolgálat 2014. évi folyó kiadásait és bevételeit.
A központi költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadás 2014-ben 1 248 437,8 millió
forint, melyből 1 165 015,2 millió forint a kamat-, és 83 422,6 millió forint az egyéb kiadás.
A kamatbevételek együttes összege 2014-ben várhatóan 91 642,6 millió forint.
Az adósságkezelés nettó kamatköltsége 2014-ben így 1 073 372,6 millió forintot tesz ki.
1. Cím: A devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
A devizaadósság után fizetendő kamatkiadások 2014-ben 332 058,0 millió forintot tesznek ki,
amely az összes kamatkiadás 28,5%-át jelenti. A devizában fennálló követelések várható
kamatbevétele 480,1 millió forint. A devizaadósság kezelés során kevesebb bevétel keletkezik
egyes követelések (továbbhitelezések), illetve a belföldön értékesített P€MÁK felhalmozott
kamata miatt, és ezen tranzakciók csökkenése miatt 2014-ben a korábbi évekénél lényegesen
kisebb ilyen jellegű bevétel tervezhető.
Az államadósság-kezelési stratégia alapján lejáró devizaadósságot deviza kibocsátások
refinanszírozzák, így összességében stagnál a deviza államadósság állomány. A devizaadósságon
belül azonban az IMF/Európai Bizottsági nemzetközi hitelcsomag előtörlesztése, illetve
esedékesség szerinti visszafizetése miatt csökken ezen devizahitelek után fizetendő kamatok
összege; ugyanakkor a már 2011-től kezdődően megemelkedett devizakötvény kibocsátás miatt
növekszik a devizakötvények után fizetendő kamatok nagysága.
1. Alcím: Devizahitelek kamatelszámolásai
Az alcímen belül található az állam által nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi
pénzintézetektől felvett hosszú lejáratú devizahitelek külföld felé történő kamatfizetése, illetve
bevételként az ugyanezen hitelekből az MNB-nél elhelyezett betétek utáni kamatfizetések a
költségvetés felé. Itt szerepelnek továbbá az átvállalt hitelek kamatai is.
A nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek közül az
Európai Beruházási Bank (EIB), a Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), az Európai Újjáépítési
és Fejlesztési Bank (EBRD), az Európai Bizottság, valamint az Európa Tanács Fejlesztési Bank
(CEB) felé áll fenn kamatfizetési kötelezettség 2014-ben. Az átvállalt külföldi hitelek közül a
MÁV-tól és GySEV 2002-ben, az ÁAK Zrt.-től 2002-ben átvállalt hitelek és az
önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt külföldi bankoknál fennálló hitelek után keletkezik
kamatkiadás az év során. Ezen a címen 2014-ben várhatóan 57 400,7 millió forint kamatkifizetés
keletkezik, ami csökkenést jelent alapvetően az IMF hitel visszafizetése miatt. Ebből a
legnagyobb kifizetés 27 619,7 millió forint az Európai Bizottság és 24 321,3 millió forint az
Európai Beruházási Bank (fejlesztési hitelek) felé esedékes.
Külön előirányzatot képeznek a belföldi hitelezők által nyújtott devizahitelek kamatai. A megyei
önkormányzatoktól 2011-ben és 2013-ban átvállalt hitelekre a költségvetés 2014-ben 7 584,7
millió forint kamatot fizet.
2. Alcím: Devizakötvények kamatelszámolásai
A Magyar Állam által kibocsátott devizakötvények után fizetendő kamatkiadások alakulását az
1999-től kibocsátott devizakötvények kamatterhe határozza meg, ami a költségvetés piaci deviza
forrásbevonásának döntő többségét képezi. E devizakötvények várható kamatkiadása 2014-ben
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267 072,6 millió forint, amely a devizakamat kiadások 80,4%-át teszi ki. 2011-2013-ban a magas
deviza hitel lejáratok refinanszírozását jelentős bruttó kötvénykibocsátás finanszírozta, így a
2014. évi kamatkiadás emelkedik ezen kibocsátások kamatfizetései miatt.
Az 1924-ben a Magyar Királyság által kibocsátott dollár kötvényeket az állam 2013-ban teljes
mértékben visszafizette, így 2014-ben már nincs ilyen kamatkiadási előirányzat.
2. Cím: A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
A forintadósság kamata a Magyar Állam által felvett hitelekhez, kibocsátott államkötvényekhez
és kincstárjegyekhez kapcsolódó folyó kamatkiadásokat foglalja magában. A költségvetés
forintban fennálló adóssága után fizetendő kamatok összege 2014-ben várhatóan 832 957,3
millió forint lesz, amely az összes kamatkiadás 71,5 %-át teszi ki.
A forint kamatkiadások 2014-ben várhatóan jelentős mértékben csökkennek, köszönhetően a
2013-ban bekövetkezett nagymértékű piaci hozamcsökkenésnek, aminek hatása meghaladja az
államadósság nominális nagyságának kismértékű emelkedéséből adódó kiadásnövekedést.
2014-ben összességében 91 162,5 millió forint forint-kamatbevételre lehet számítani.
1. Alcím: Forinthitelek kamatelszámolásai
A központi költségvetés forinthiteleinek 31 879,7 milliárd forintos kamatkiadása az
infrastruktúra fejlesztésére és innovációs céllal az EIB-től felvett forint hitelek 23 368,0 millió
forintos, a CEB-től felvett hitelek 2771,8 millió forintos kamatából és a MÁV-tól 2011-ben és az
önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt hitelek 5739,8 millió forintos kamatából tevődik össze.
2. Alcím: Államkötvények kamatelszámolásai
A költségvetés finanszírozási és adósságmegújítási szükségletét az elmúlt években főként a
hiányt finanszírozó, piaci értékesítésű államkötvények biztosították. Az államkötvények után
fizetendő kamatoknál a hiány finanszírozása miatt emelkedő állományt ellensúlyozni tudja a
2013-ban bekövetkező jelentős kamatszint csökkenés.
2014-ben az államkötvények után a központi költségvetésnek pénzforgalmi szemléletben
643 999,6 millió forint kamatkiadást kell teljesítenie. Ebből 636 280,0 millió forint a piaci
értékesítésű, míg 7 719,6 millió forint az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvényeket terheli.
Az egyéb, nem piaci értékesítésű államkötvények állománya a törlesztések révén folyamatosan
csökken. A konszolidációval kapcsolatos kötvények 1 602,1 millió forintos és a kamatmentes
adósság kötvényesítésével kapcsolatos, 1996 végéig kibocsátott államkötvények 5 733,6 millió
forintos terhei jelentik a legnagyobb tételeket. A nem piaci kötvények között szerepelnek
továbbá a lakással kapcsolatos kötvények 383,8 millió forintos kamatkiadása, a többi címen
kibocsátott kötvények már lejártak.
A központi költségvetés forintkötvényei után járó kamatbevételek meghatározó részét az
ugyanazon piaci államkötvények többszöri kibocsátásakor, illetve a visszavásárláskor jelentkező
felhalmozott kamatok és árfolyamnyereség teszik ki. Szintén bevétel származik a
bankkonszolidáció keretében az érintett hitelintézetek által kibocsátott alárendelt kölcsöntőkekötvények után kapott kamatok révén, amelyek nagysága várhatóan 393,1 millió forintot tesz ki
2014-ben.
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3. Alcím: Kincstárjegyek kamatelszámolásai
A kincstárjegyek utáni kamatkiadások várható összege 157 078,0 millió forint, mely összegből
90 499,0 millió forint a diszkont, és 66 579,1 millió forint a lakossági kincstárjegyek után
fizetendő.
A diszkontkincstárjegyek kamatkiadása 2014-ben jelentősen csökken, mely a tervezett
hozamcsökkenésnek köszönhető. A lakossági kincstárjegyek pénzforgalmi kamatkiadása a
lakossági állampapírok értékesítésének ösztönzése miatt a 2012-től gyorsan bővülő állomány
hatására emelkedő tendenciát mutat. A Kormányzat fontos célja a hazai befektetők szerepének
növelése az államadósság finanszírozásában. Jelenleg a lakosságnak értékesített legnépszerűbb
termék a kamatozó kincstárjegy, aminek állománya dinamikusan növekszik 2012 óta, a gyorsan
emelkedő állomány pedig természetesen növekvő kamatkiadással jár.
4. Alcím: Kincstári Egységes Számla forint-betét kamatelszámolásai
A Kincstári Egységes Számla (KESZ) forintállománya után az MNB a központi költségvetésnek
a jegybanki alapkamatot fizeti. E kamatbevétel nagyságát alapvetően a jegybanki alapkamat
mértéke és a KESZ átlagos állománya befolyásolja. E bevételek várhatóan csökkennek 2014ben, amelyet a KESZ után kapott átlagos kamatláb prognosztizált csökkenése és a KESZ átlagos
állományának tervezett csökkenése eredményez. A KESZ utáni kamatbevétel a tervek szerint
8 431,3 millió forintot ér el.
3. Cím: Az adósság- és követeléskezelés egyéb kiadásai
A címben szereplő nem kamatjellegű kiadások a költségvetés jutalékjellegű kifizetéseit és egyéb
költségeit (pl. marketingköltségeket) tartalmazzák. Új kiadási tételt jelent 2013-tól a tranzakciós
illetékhez kötődő kiadás.
A devizajutalékok 2014. évi 4 230,0 millió forintos összege elsősorban az új devizakötvények
kibocsátásakor fizetendő jutalékokat és a nemzetközi hitelminősítő szervezeteknek fizetett
díjakat foglalják magukban. Az új devizakötvények a kibocsátáskor jutalékfizetési
kötelezettséggel járnak, így a devizakötvények után fizetett díjak nagysága az adott évben
értékesített államkötvény mennyiségétől függ.
A forintjutalékok és -költségek (18 286,9 millió forint), azon belül is a lakossági papírok
értékesítése után kifizetendő forgalmi jutalékok és az egyéb költségek (BÉT-, és KELER-díjak,
az állampapírok előállításának nyomdaköltségei stb.) növekednek. Az előző évekhez hasonlóan
továbbra is a lakossági állampapírok (kincstári takarékjegyek, kamatozó kincstárjegyek és a
Prémium Magyar Államkötvény) értékesítésének jutaléka teszi ki a forintjutalékok jelentős
részét. A fizetendő jutalék növekedését is a lakossági állomány jelentős bővülése okozza. A
forintjutalékokon belül van az államkötvények aukciós értékesítése után fizetett értékesítési
jutalék is, amelynek célja, hogy a hosszabb futamidejű forrást jelentő államkötvények
értékesítése növekedjen.
Az állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadásokra 1 700 millió forint kerül
tervezésre, amire elsősorban

990

991

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
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1. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI
1/1. ALCÍM: TÁRSASÁGI ADÓ
A központi költségvetés társasági adó címén 2014-ben 358,8 milliárd forint bevételt tervez.
Ez az összeg a 2013-ban előirányzott 320,8 milliárd forint társasági adóbevételt 38,0 milliárd
forinttal, 11,8%-kal haladja meg.
A bevallott adózás előtti nyereség 2014-re tervezett összege 5912,2 milliárd forint. A
tervezésnél figyelembe vételre került a 2014-től várhatóan a kisvállalati adózást választó
adózói kör nyereségének a társasági adózás hatálya alól való kikerülése. E változásra is
tekintettel a ténylegesen adózás alá vont jövedelem (pozitív társasági adóalap) 2014-ben
3259,1 milliárd forint lehet, a számított adó tervezett összege pedig 458,7 milliárd forint.
A fizetendő társasági adó meghatározásakor a vállalkozások több jogcímen csökkenthetik a
számított adójukat. A 2014. évre vonatkozó tervben a bevallott (érvényesíthető)
adókedvezmények 105,4 milliárd forinttal csökkentik az adóbevételt.
1/3. ALCÍM: HITELINTÉZETI JÁRADÉK
A központi költségvetés hitelintézeti járadékból tervezett 2014. évi bevétele
22,6 milliárd forint, amely összeg 14,8 milliárd forinttal, 39,6%-kal kevesebb a 2013.
költségvetési évre előirányzott 37,4 milliárd forintos összegnél.
Az elmaradás hátterében az árfolyamgát rendszeréhez kapcsolódó bevételek már a bázisévben
is tapasztalható, vártnál alacsonyabb teljesülése áll.
1/4. ALCÍM: PÉNZÜGYI SZERVEZETEK KÜLÖNADÓJA
A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2014. évi költségvetési bevétel
144,0 milliárd forint, amely összeg megegyezik a 2013. évi költségvetési előirányzattal.
1/5. ALCÍM: CÉGAUTÓADÓ
A központi költségvetés cégautóadó bevétele az elmúlt években csökkenő trendet mutatott. A
központi költségvetés 2014. évi cégautóadóból származó bevétele várhatóan
34,5 milliárd forint. A tervezett bevétel 2013. évi előirányzathoz viszonyított nagyobb
mértékű csökkenésének hátterében a cégautó-állomány átrendeződése áll.
1/6. ALCÍM: EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ
Az egyszerűsített vállalkozói adó címén tervezett 2014. évi költségvetési bevétel
67,0 milliárd forint. Ez a bevétel 41,1 milliárd forinttal, 38%-kal kevesebb a 2013.
költségvetési évre előirányzott 108,1 milliárd forintos összegnél.
A csökkenés hátterében az áll, hogy a bevallott adózás alá vont jövedelem 2014-re
prognosztizált 183,5 milliárd forint összegű tervszámánál figyelembe vételre került, hogy
2014-ben tovább emelkedik az eva helyett a kisadózók tételes adóját választó egyéni és társas
vállalkozások száma.
1/7. ALCÍM: BÁNYAJÁRADÉK
A 2013. évi költségvetés bányajáradék előirányzata 95,0 milliárd forint. A 2014. évre
65,0 milliárd forint bevétel prognosztizálható. A bevétel csökkenésének legfőbb okai:
-

Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az
értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet
2012. augusztus 1-jétől árplafont állapított meg a hatósági áron történő értékesítés
esetében. Azaz a hatósági áron értékesített földgáz fajlagos értéke nem haladhatja meg
a 2337 Ft/GJ-t.
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-

-

A 2012. évben meghirdetett kormányzati rezsicsökkentési szándék véghezvitele
érdekében, a 10%-os végfogyasztói árcsökkentésnek megfelelően kerültek
megállapításra a hatósági árak. Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott
földgázforrás és a hazai termelésű földgáz mennyiségéről és áráról, valamint az
igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM
rendelet 2013. január 1-jei hatállyal 27%-kal csökkentette a földgáz hatósági árát.
Ennek folyományaként módosult a hatósági áron értékesített földgáz után fizetendő
bányajáradék számításánál alkalmazandó bányajáradék mértéke.
2013. június 30-án kihirdették az egyes közteherviselési kötelezettséget előíró
törvények módosításáról szóló 2013. évi CXXIII. törvényt, melynek 1. §-a módosítja a
bányajáradék-fizetési kötelezettség szabályozását. A megemelt általános járadékkulcs
(12%-ról 16%-ra) és a brenti felár kiterjesztésének hatása mérsékeli a rezsicsökkentés
okozta bevételkiesést.

1/8. ALCÍM: JÁTÉKADÓ
A törvényjavaslat szerint a játékadó 2014. évi központi költségvetési előirányzata
33,0 milliárd forint., amely összeg 14,0 milliárd forinttal, 29,8%-kal marad el a 2013.
költségvetési évre előirányzott 47,0 milliárd forintos összegtől. Az eltérés hátterében az online
szerencsejátékot üzemeltető vállalkozások piacon való megjelenésének késése, illetve a 2012.
év végén bekövetkezett piaci átrendeződés – a pénznyerő automaták kaszinón kívüli
üzemeltetésének tiltása – áll.
1/9. ALCÍM: ÖKOADÓ
1/9/1. ENERGIAADÓ
A központi költségvetés energiaadóból 2014. évre tervezett bevétele 17,3 milliárd forintra,
vagyis a GDP mintegy 0,06%-ára tehető, mely a bázisévi előirányzattól (17,5 milliárd forint)
0,2 milliárd forinttal (1,1%-kal) marad el. A 2013. évi előirányzathoz mért csökkenés
hátterében a várakozásoktól elmaradó bázisévi bevételek hatása áll.
1/9/2. KÖRNYEZETTERHELÉSI DÍJ
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján az a környezethasználó,
aki az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot
bocsát ki a környezetbe, a levegőbe, a felszíni vizekbe, illetve az időszakos vízfolyásokba, a
talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után, illetve a vízjogi engedély
hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezés esetén környezetterhelési díjat (talajterhelési díj,
vízterhelési díj, levegőterhelési díj) köteles fizetni. A környezetterhelési díjat, illetve annak
egy részét a feltételek teljesülése esetén a környezetkímélő beruházást végzők (50%-ban,
levegőterhelésnél legfeljebb 2 évig, vízterhelés esetében legfeljebb 5 évig) és a
hulladékhasznosítást végzők (hulladékhasznosítás arányában) visszaigényelhetik. Így a
környezetterhelési díjból származó bevételek alakulását a környezetvédelmi fejlesztések is
befolyásolják. A környezetterhelési díj és a hozzá kapcsolódó díjkedvezmények a
környezethasználókat a kibocsátás csökkentésére, valamint a környezetvédelmi beruházások
megvalósítására ösztönzi, mely kihatással van a környezetterhelési díjból származó
bevételekre is. A környezetterhelési díj 2014. évi tervezett összege 7,5 milliárd forint.
1/10. ALCÍM: EGYÉB BEFIZETÉSEK
Az egyéb befizetések előirányzaton a 2014. évre 21,3 milliárd forint bevétel
prognosztizálható. Ezen a mérlegsoron jelennek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által
kivetett bírság- és pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó és kivezetésre került
adónemek bevételei.
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1/11. ALCÍM: ENERGIAELLÁTÓK JÖVEDELEMADÓJA
Az energiaellátó vállalkozások által a központi költségvetésbe fizetendő jövedelemadóból
tervezett 2014. évi bevétel 61,1 milliárd forint, amely összeg 18,9 milliárd forinttal, 23,6%kal marad el a 2013. költségvetési évre előirányzott 80,0 milliárd forintos összegtől.
A 2013. évi előirányzathoz viszonyított bevételcsökkenés hátterében elsősorban a
rezsicsökkentés áll, de szerepet játszanak az érintett kör terheinek csökkentését célzó
jogszabályváltozások is, nevezetesen a fejlesztési adókedvezmény ezen adónemben való
érvényesíthetősége, illetve a bányajáradék 1,5 milliárd forintot meg nem haladó összegének
levonhatósága az adóból.
1/12. ALCÍM: REHABILITÁCIÓS HOZZÁJÁRULÁS
A rehabilitációs hozzájárulás tervezett bevételének 65,0 milliárd forintos összege - mivel
annak egy főre jutó éves mértéke a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és
egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 23. § (5) bekezdése
szerint 964 500 forint - megegyezik az előző évi előirányzattal.
1/14. ALCÍM: KISADÓZÓK TÉTELES ADÓJA
2013-ban a vártnál kevesebb adózó választotta a kisadózok tételes adóját, így a bevételi
előirányzat ezen a soron nem teljesült (ugyanakkor más sorokon az átlépések elmaradása
többletbevételt eredményezett).
2014 januárjától a kisadózók számának 150 ezer főre történő bővülése várható, amely nyomán
a költségvetés 2014. évre tervezett kisadózók tételes adóbevétele 78,0 milliárd forint.
1/15. ALCÍM: KISVÁLLALATI ADÓ
2013-ban a vártnál alacsonyabb számban választották az adózók a kisvállalati adót, így a
bevételi előirányzat ezen a soron nem teljesül (ugyanakkor más sorokon az átlépések
elmaradása többletbevételt eredményezett). 2014-ben a kisvállalati adózást választók
számának bővülése várható, amely nyomán a 2014-es bevételi előirányzat 45,4 milliárd forint.
1/16. ALCÍM: KÖZMŰADÓ
A központi költségvetés a közművezetékek adójából tervezett 2014. évi bevétele
53,0 milliárd forint, ami 7,0 milliárd forinttal, 11,7%-kal marad el a 2013. évi költségvetési
törvény által előirányzott 60,0 milliárd forintos összegtől.
Az elmaradás hátterében elsősorban a 2013. évre benyújtott adóbevallásokban feltüntetett
adatok és az adóalap adónem bevezetése előtt becsült értékének eltérése áll.
1/17. ALCÍM: KORKEDVEZMÉNY-BIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK
A korkedvezményes ellátások fedezetét – a korhatár alatti ellátások költségei között – a
központi költségvetés biztosítja, így indokolt, hogy a korkedvezmény-biztosítási járulék is a
központi költségvetés közvetlen bevételei között jelenjen meg. A korkedvezmény-biztosítási
járulék 2014. évre tervezett összege 19,2 milliárd forint.
2. CÍM: FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK
2/1. ALCÍM: ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ
A központi költségvetés 2014. évre tervezett általános forgalmi adó (áfa) bevétele
3000,1 milliárd forint, amely a GDP mintegy 9,8%-ára tehető. A tervszám a bázisévi
előirányzatot (2953,2 milliárd forint) 46,9 milliárd forinttal (1,6%-kal) haladja meg. A
növekmény a tárgyévi makrogazdasági növekedés (főként a lakossági fogyasztás és
beruházás, az államháztartási szféra vásárlásai), valamint a lentebb részletezett
intézkedésekhez köthető hatások egyenlegeként adódik.
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A gazdasági növekedés összetevői közül az export dinamikusabb bővülése mellett a
fogyasztás és a beruházások dinamikájának növekedésére lehet számítani. Az áfabevételek
növekedésére elsősorban a lakossági folyóáras fogyasztás emelkedése hat, melyben mind a
volumenek, mind az inflációs komponens növekedése szerepet játszik. Az államháztartási
szféra kiadásai után keletkező áfabevételek – főként az EU-s projektek társfinanszírozásának
köszönhetően – szintén növekedést mutatnak. A tervezett KATA-KIVA átlépők kapcsán a
bázisévhez képest áfában mintegy 8 milliárd forint többletbevétel számszerűsíthető. A
tervszám mindezeken felül tartalmazza a pénztárgépek adóhatósághoz történő bázisév végi
online bekötésének főként tárgyévre áthúzódó, fehéredésre gyakorolt hatását.
2/2. ALCÍM: JÖVEDÉKI ADÓ
Jövedéki adóból a 2014. évre tervezett költségvetési bevétel 931,9 milliárd forintnak, azaz a
GDP mintegy 3%-ának felel meg. A tervszám a bázisévi előirányzathoz
(947,1 milliárd forint) képest 15,2 milliárd forinttal (1,6%-kal) alacsonyabb. A csökkenés a
negatív bázishatás, valamint a tárgyévi fogyasztás- és GDP növekedés miatti pozitív hatások
egyenlegeként adódik.
A negatív bázishatás hátterében az áll, hogy a bázisévet megelőző évi adóemelések bázisévre
való áthúzódó bevételnövelő hatását részben ellensúlyozta a volumenek csökkenése, valamint
szerkezetének változása (dohánytermékeknél átterelődés a cigarettáról a fogyasztási dohányok
felé). A 2014. évi előirányzat adómérték-változást nem tartalmaz, a növekmény hátterében a
GDP-, illetve háztartási fogyasztási volumenek növekedése áll, korrigálva az egyes specifikus
termékköröket jellemző trendekkel.
Az összbevétel közel 53,8%-át teszi ki az üzemanyagok utáni jövedéki adó. Ezen belül a
gázolaj utáni bevételek részesedése 61,8%, mely a bázisévi előirányzathoz képest
0,2 százalékpontos átrendeződést jelent a benzin rovására. Bázisévben a benzinforgalom
csökkenése és a gázolajforgalom növekedése volt tapasztalható, azonban tárgyévben nemcsak
a gázolaj, hanem a benzinforgalom szerény bővülése is prognosztizálható.
Az egyéb termékek (döntően alkoholok) utáni jövedéki adóbevételek az összes bevétel
10,3%-át teszik ki. Ezen belül az alkoholok 94%-ot, az egyéb ásványolajtermékek 6%-ot
tesznek ki.
A dohánytermékek után a jövedéki adóbevételek 35,9%-a keletkezik. A bevételeken belül a
cigaretta 77%-ot tesz ki, mely közel 8 százalékpontos csökkenést jelent a bázisévi
előirányzathoz képest. A folyamat hátterében az áll, hogy folyamatos átterelődés figyelhető
meg a cigarettáról az alacsonyabb adómértékkel adózó fogyasztási dohányok javára, melynek
folytatódása 2014-re is prognosztizálható.
2/3. ALCÍM: REGISZTRÁCIÓS ADÓ
A költségvetés 2014. évre tervezett regisztrációs adóbevétele 16,3 milliárd forint, mely a GDP
0,05%-ának felel meg. A prognózis a 2013. évi előirányzathoz (14 milliárd forint) képest
2,3 milliárd forinttal (16,4%-kal) magasabb. A növekedésben szerepet játszik a pozitív
bázishatás, valamint a gépjárműpiac fokozott ciklusérzékenysége.
A gazdasági válság időszakában a gépjárműpiac visszaesése meghaladta a gazdaság általános
csökkenését, az átlagos GDP- illetve fogyasztáscsökkenéshez viszonyítva jóval nagyobb
mértékben csökkent. Az átlagos növekedésnél magasabb növekedési ütem valószínűsíthető,
mivel az autóeladások a válságot követően az átlagot meghaladóan bővülnek, ami már a
bázisadatokban is megnyilvánul. A bázisévben, illetve az azt megelőző évben elsősorban a
használt gépjármű importjának jelentős emelkedése figyelhető meg.
2/4. ALCÍM: TÁVKÖZLÉSI ADÓ
A központi költségvetés távközlési adóból 2014. évre tervezett bevétele 57,0 milliárd forint,
mely a bázisévi előirányzathoz (44,0 milliárd forint) képest 13,0 milliárd forinttal (29,5%-kal)
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magasabb. A növekedés hátterében a 2013. augusztus 1-jétől életbe lépő jogszabályváltozások
hatása áll, melynek értelmében az adó mértéke 2 forint/megkezdett perc/küldött SMS
mértékről 3 forint/megkezdett perc/küldött SMS mértékre növekedett a nem magánszemély
vagy a szolgáltató előfizető előfizetéséhez tartozó hívószámról indított hívás, küldött SMS
esetén. Ezzel együtt – e körben – emelkedett a hívószámonkénti adóplafon is,
2500 forint/hó/hívószám összegről 5000 forint/hívószám összegre. A 2014. évben a várható
bevételt befolyásoló további jogszabályi változással nem számol a tervezet.
2/5. ALCÍM: PÉNZÜGYI TRANZAKCIÓS ILLETÉK
A központi költségvetés pénzügyi tranzakciós illetékből 2014. évre tervezett bevétele
269,4 milliárd forint, mely a bázisévi előirányzattól (301,1 milliárd forint) 31,7 milliárd
forinttal (10,5%-kal) marad el. A csökkenés hátterében a bázisév forgalmi adatainak az
időarányosan várttól való elmaradása áll, melyet ellensúlyoz a 2013. augusztus 1-jétől életbe
lépő jogszabályváltozások hatása. A módosítás értelmében a pénzügyi tranzakciós illeték
mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,3%-a, de fizetési műveletenként nem
haladhatja meg a 6000 forintot. A fizetési számláról történő készpénzkifizetés, illetve a
készpénz-helyettesítő fizetési eszköz útján történő készpénzkifizetés esetén a pénzügyi
tranzakciós illeték mértéke a pénzügyi tranzakciós illeték alapjának 0,6%-a.
2/6. ALCÍM: BIZTOSÍTÁSI ADÓ
A költségvetés 2014. évre tervezett biztosítási adóbevétele 28,0 milliárd forint. Ez az adónem
a biztosítókat terhelő pénzügyi intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja
ki. A biztosítási adó a biztosító bruttó díjbevételére kerül kivetésre, mértéke biztosítási
ágazatonként eltérő. Az adót a biztosító havonta vallja be és fizeti meg.
3. CÍM: LAKOSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEI
3/1. ALCÍM: SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ
A személyi jövedelemadó esetében a családi kedvezmény kiterjesztésével a Kormány
lehetővé teszi, hogy a családosok a személyi jövedelemadóból igénybe nem vett kedvezményt
érvényesítsék a 7%-os egyéni egészségbiztosítási járulékból és a 10%-os nyugdíjjárulékból. A
javaslat közvetlenül a személyi jövedelemadó bevételeket nem érinti, hanem a személyi
jövedelemadóból az adóalap hiánya miatt érvényesített kedvezményt csökkenti.
A központi költségvetés 2014. évben várható személyi jövedelemadó bevétele
1550 milliárd forint. A bevétel 48,4 milliárd forinttal, 3,2%-kal több a 2013. évi költségvetési
törvény által előirányzott bevételnél. A bevétel növekedésében meghatározó a bértömeg
növekedése, illetve a jegybanki alapkamat és bankbetéti kamatok miatti kamatjövedelem
csökkenése. Ezen tervek alapján a GDP-arányos személyi jövedelemadó bevétel 2014-ben 5%
lesz.
Az összevontan adózó jövedelmek 2014. évre tervezett összege 9156,4 milliárd forint, amely
megegyezik az összevont adóalap 2014. évre tervezett összegével. A családi kedvezménnyel
csökkentett összevont adóalap 2014. évre tervezett összege 7976,4 milliárd forint. A
nemzetgazdasági szintű átlagos adóterhelés az összevontan adózó jövedelmek arányában
13,7%. Az elkülönülten adózó jövedelmek után 2014-ben 110,2 milliárd forint bevallott
adóbevételt tervez a költségvetés. A kifizetők – például a természetbeni juttatások után – és a
társasházak által bevallott személyi jövedelemadó tervezett összege 157,8 milliárd forint.
3/2. ALCÍM: EGYÉB LAKOSSÁGI ADÓK
Az egyéb lakossági adóbefizetések soron a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat
főzés/főzetés után befolyó szeszadóból és egyéb vámbefizetések utólagos elszámolásából
származó befizetések jelennek meg. A gyümölcspárlat-készítésre vonatkozó 50 literes
adómentességi küszöb miatt a tárgyévben sem számol a költségvetés érdemi adóbevétellel. A
2014. évben e bevételből 200,0 millió forint bevétel keletkezhet, mely a pozitív bázishatás
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(azaz a bázisévi bevételek kedvező alakulása) miatt 20,0 millió forinttal haladja meg a
bázisévi előirányzatot (180,0 millió forint).
3/4. ALCÍM: LAKOSSÁGI ILLETÉKEK
A törvényjavaslat az illetékbevételt 110,0 milliárd forintban rögzíti, mely a bázisévi
előirányzathoz (111,0 milliárd forint) képest 1,0 milliárd forinttal, 0,9%-kal marad el.
Az állami adóhatóság által beszedett illetékből a 2013. évtől a teljes összeg a központi
költségvetést illeti meg, azaz valamennyi önkormányzat esetében a feladat-hatáskör változása,
illetve más központi forrás cseréje teljes egészében felváltotta az illetékbevétel átengedését.
Az egyes illetékfajták között szerény mértékű átrendeződés várható. Ennek megfelelően a
visszterhes ingatlan-átruházási illetékből 51,4 milliárd forint, a visszterhes gépjárműszerzési
illetékből 17,1 milliárd forint, az öröklést terhelő illetékből 4,2 milliárd forint, ajándékozást
terhelő illetékből 1,1 milliárd forint bevétel várható. Az államigazgatási és bírósági
eljárásokat terhelő illetékből származó bevétel teljesülése a 2013. évi előirányzattal egyező
összegben (36,2 milliárd forint) várható.
3/5. ALCÍM: GÉPJÁRMŰADÓ
Gépjárműadóból a központi költségvetés 2014. évi várható bevétele 39,0 milliárd forint. A
2013-as előirányzathoz viszonyított csökkenés az e-útdíj bevezetéséhez kötődő fuvarozói
kompenzációhoz köthető, amely szerint 2013. július 1-jétől a légrugós, vagy azzal
egyenértékű rugózási rendszerű tehergépjármű, nyerges vontató, autóbusz gépjárműadójának
mértéke 1200 forint/megkezdett 100 kg-ról 850 forint/megkezdett 100 kg-ra csökkent.
ALCÍM: MAGÁNSZEMÉLYEK JOGVISZONYÁNAK MEGSZŰNÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ EGYES
JÖVEDELMEINEK KÜLÖNADÓJA

3/6.

A 2010. évben hatályba lépett jogszabály szerint a közszférában foglalkoztatott munkavállaló
részére a munkaviszonya megszűnésével összefüggésben kifizetett, meghatározott korlátok
feletti juttatásból 98%-os adót kell fizetni (illetőleg az adóköteles juttatás után a kifizetőnek
27%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást kell teljesíteni). Az említett adóköteles juttatások
után 2014-ben 900,0 millió forint különadó-bevételt tervez a költségvetés.
4. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK
4/1. ALCÍM: VEGYES BEVÉTELEK
Vegyes bevételek címen a központi költségvetés a 2014. évre 8,2 milliárd forint bevételt
tervez.
A kezességbeváltásból származó állami követelések behajtásából származó bevételek a
beváltott állomány mértékétől és a megtérülés arányától függnek. A 2014. évi bevételi terv
3,9 milliárd forint, amelynek legnagyobb hányada továbbra is a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
tevékenységéhez kapcsolódó viszontgarancia beváltásokból eredő követelések megtérüléséből
származik.
Az egyéb vegyes bevételek 4,4 milliárd forintos előirányzata többek között a költségvetés
terhére korábban nyújtott támogatások visszafizetéséből, a felszámolásokból származó
bevételekből, valamint a kezességvállalási díjakból tevődik össze. A kezesi díjbevételek
alapvetően az MFB Zrt. által meghirdetett hitelprogramok, valamint a lakáshitelekhez vállalt
állami készfizető kezességek (ún. „fészekrakó” program, közszféra lakáshitelei) utáni
befizetésekből származnak.
4/2. ALCÍM: KÖZPONTOSÍTOTT BEVÉTELEK
Központosított bevételek címen a központi költségvetés a 2014. évre összesen
259,0 milliárd forint bevétellel számol.
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Ezen belül a legnagyobb tételt - az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő,
megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 13.§ (1) bekezdése alapján – a
2013. július 1-jével bevezetésre került elektronikus útdíj jelenti, ebből 133,9 milliárd forintot
vár a költségvetés.
2014-től – új tételként – ezen a soron jelenik meg a 2013. január 1-jével bevezetett
hulladéklerakási járulék 13,0 milliárd forintos összege is.
Itt jelennek meg továbbá a környezetvédelmi termékdíjak együttesen 51,6 milliárd forint, az
egyéb központosított bevételek (vízkészletjárulék, földvédelmi járulék stb.) összesen
16,3 milliárd forint, illetve – az Áht. 42. §-ának (1) bekezdésében foglaltak alapján a XLII.
fejezetben elszámolandó – a különféle bírságokból származó bevételek együttesen
44,3 milliárd forint összegben.
5. CÍM: KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉSEK
5/1. ALCÍM: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2014. évi tervezett összege
30,7 milliárd forint, mely a kizárólag saját bevételből gazdálkodó – a költségvetési
törvényben meghatározott – intézmények tételesen megadott összegű befizetését tartalmazza.
5/2. ALCÍM: MUNKAHELYVÉDELMI AKCIÓTERVVEL ÖSSZEFÜGGŐ BEFIZETÉSEK
5/2/1. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
E mérlegsoron jelennek meg a Munkahelyvédelmi Akciótervvel összefüggő központi
költségvetési szervi befizetések. A 2014. évben a költségvetés e jogcímcsoporton
12,0 milliárd forintos bevétellel számol.
5/2/2. HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti és az 55 év feletti, képzettséget nem igénylő
munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről visszatérő és tartós
munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó 2013. évi
szociális hozzájárulási adó változásból eredő, 2014. évben keletkezett kiadási megtakarításait
kell e jogcímre befizetniük, melynek a 2014. évre tervezett előirányzata 11,5 milliárd forint.
5/3. ALCÍM: KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÖNKORMÁNYZATI
BEFIZETÉSEK

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint befizetési
kötelezettség terheli azon 3000 fő feletti helyi önkormányzatokat, amelyek a tulajdonukban
lévő köznevelési intézmény működtetési kötelezettségét átadták az állami fenntartó részére. A
befizetési kötelezettség megállapításáról szóló miniszteri döntés alapján a 2013. évben
120 önkormányzat éves szinten 8,0 milliárd forint összeg befizetésére kötelezett, mely
központi költségvetési bevétel a 2014. évre is azonos szinten várható.
5/4. ALCÍM: KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP BEFIZETÉSE
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 10,0 milliárd forint befizetést teljesít a tudásintenzív, nagy hozzáadott értéket teremtő és nemzetgazdasági növekedést ösztönző kutatásfejlesztési tevékenységek finanszírozásának elősegítése érdekében.
7. CÍM: EGYÉB UNIÓS BEVÉTELEK
7/2. ALCÍM: VÁMBESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE
Az EU közösségi bevételekből a magyar költségvetésben vámbeszedési költségtérítésként
megjelenő, visszatartható összeg alakulását a 2014. évben is az EU által alkalmazott
közösségi vámtarifa, az EU vámkódex, az ezen alapuló közösségi és nemzeti végrehajtási
szabályok és az EU saját forrásai elszámolására és utalására vonatkozó szabályok határozzák
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meg. Az így kialakuló bruttó vám 75%-a az EU közösségi saját forrásaként kerül kifizetésre, a
25% pedig a nemzeti költségvetésben beszedési költségként visszatartható.
A 2014. évre tervezett vámbevétel 9,3 milliárd forint, amely összeg 145,0 millió forinttal,
1,5%-kal marad el a 2013. évi költségvetési előirányzattól. A bevétel tervezésekor a
makroprognózisok alapján a bázisévhez képest az összes import emelkedése, valamint a
harmadik országba irányuló forgalom összes importhoz viszonyított arányának csökkenése
került figyelembe vételre. A magyar behozatali szerkezetben nem várható olyan lényeges
elmozdulás, amely miatt a kialakult átlagvám szintjében szignifikáns változás következhet be.
A tervezés számol továbbá az ún. egységes engedélyezés additív bevételmódosító hatásával,
vagyis azzal a tényezővel, hogy az engedélyek kiadásával a 25%-os nemzeti rész két tagállam
között 50-50%-os megosztásra kerülhet.
7/3. ALCÍM: CUKORÁGAZATI HOZZÁJÁRULÁS BESZEDÉSI KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE
Az Európai Unió költségvetését illetik a cukorágazat piacának közös szervezése keretein belül
nyújtott hozzájárulások is, amelyet a cukor-, az izoglükóz- és az inulin-gyártók teljesítenek. A
vonatkozó uniós szabályok szerint a gyártók a cukor- és izoglükóz-kvótákhoz igazodó
termelési díjat fizetnek. A termelési díj összegét a közösségi jogszabályokban meghatározott
tagállami termelési kvóták és a hozzájuk kapcsolódó termelési díjak mértéke határozza meg.
A termelési díj beszedése a tagállamokra delegált feladat, amelyek a beszedéssel járó
költségek fedezeteként a 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat értelmében a beszedett
díjak 25%-ának megtartására jogosultak. Ezen a jogcímen Magyarországot 2014-ben
várhatóan 192,0 millió forint illeti meg.
7/4. ALCÍM: UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE
A közösségi szabályozás értelmében az Európai Unió pénzügyi alapjaiból az Európai
Bizottság által teljesített kifizetések együttes összege nem haladhatja meg a szóban forgó
támogatáshoz nyújtott hozzájárulás Kohéziós Alap esetében 80%-át, strukturális alapok
esetében pedig 95%-át. A megítélt támogatás utolsó 20%-át, illetve 5%-át a hazai
költségvetés előlegezi meg, és az ún. záró kifizetésre a program egészére vonatkozó pénzügyi
elszámolás, az annak végrehajtásáról szóló záró beszámoló benyújtását és a Bizottság által
történő elfogadását követően kerülhet csak sor. Tekintettel arra, hogy a I. Nemzeti Fejlesztési
Terv keretében megvalósult uniós fejlesztések utolsó 5%-a 2013-ban megérkezik, 2014-ben
ezen a soron már csak a Kohéziós Alapból finanszírozott és befejezett környezetvédelmi és
közlekedési projektek hazai forrásból megelőlegezett utolsó 20%-ának egy része kerül
elszámolásra, amelyre 23,0 milliárd forintot irányzott elő a költségvetés.
8. CÍM: TŐKE KÖVETELÉSEK VISSZATÉRÜLÉSE
Tőkebevételeken a Magyar Állam külföldre és belföldre nyújtott deviza- és forint-hiteleinek
visszafizetését kell érteni.
8/1. ALCÍM: KORMÁNYHITELEK VISSZATÉRÜLÉSE
E bevételek a volt rubel-, illetve dollárelszámolású országoknak még jóval a rendszerváltás
előtt nyújtott hitelek törlesztéseit tartalmazzák.
A külföldi államokkal szemben fennálló kormányhitel-követelések állománya folyamatosan
csökken, jelenleg már azok teljes körű megtérülése sem lenne jelentős hatással a
költségvetésre. A még fennálló követelések közül csak olyan viszonylatokban lehet számolni
megtérüléssel, ahol ezt a hatályos szerződések, megállapodások, illetve az adós országok
eddigi tényleges törlesztési gyakorlata megfelelő módon alátámasztják.
A 2014. évi tervezett bevételek két ország törlesztésén alapulnak:
–

Albánia esetében a követelés lebontása a hatályos megállapodás szerint áruszállítás
útján vagy készpénzben történhet. Az elmúlt években Albánia a készpénzfizetést
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választotta, s törlesztéseit pontosan teljesítette. A 2014-ben esedékes utolsó törlesztési
részlet teljesítésével 320,7 millió forint bevétel várható.
–

Nicaragua a hatályos megállapodás szerint évek óta folyamatosan törleszt, 2014-ben
29,4 millió forint bevételre lehet számítani.

8/2. ALCÍM: ALÁRENDELT KÖLCSÖNTŐKE KÖTVÉNY VISSZATÉRÜLÉSE
Az alárendelt kölcsöntőke-kötvényekhez kapcsolódó követelés, a Magyar Állam által – az
1993-1995. években lezajlott bankkonszolidáció keretében egyes hitelintézetek részére –
alárendelt kölcsöntőke formájában nyújtott forrásokból ered.
A 20 éves lejáratú alárendelt kölcsöntőke-kötvények névértékének visszafizetése a lejáratkor,
tehát a 2013-2014. években esedékes. 2014-ben 10,4 milliárd forint visszafizetése várható az
érintett pénzügyi intézményektől.
27. CÍM: DIÁKHITEL TARTOZÁSOK RÉSZLEGES ELENGEDÉSE
2014-től új elemként jelennek meg a diákhitel-tartozások részleges elengedésével kapcsolatos
kiadások, melyre 4,0 milliárd forintot irányoz elő a jövő évi költségvetés. A cél a gyermek
gondviselőjét terhelő hátralévő Diákhitel 2 tartozás nagyságának mérséklése: az első két
gyermek esetén a születéskor fennálló teher 30-30%-kal csökkenne, míg a harmadik gyermek
születése esetén a gondviselő teljes Diákhitel 2 tartozása törlésre kerülne. Hasonló, a
Diákhitel 2-re vonatkozó hitelleírási rendszer kerülne bevezetésre Magyarországon a
gyermekkel együtt élő apák esetén is. Az apák által leírható összeg a fennálló tartozás 15%-a
gyermekenként, a harmadik gyermek esetén pedig 50% lenne. A tartozás elengedése öt év
alatt valósulna meg, évi egyenlő részletekben, amennyiben az apa a leírási időszak alatt egy
háztartásban él gyermekével. A Diákhitel 1 esetében fix összegű hiteljóváírás érvényesülne.
Ennek alapján az anyák esetén gyermekenként 200 000 forint, a gyermekkel együtt élő apák
esetén pedig 100 000 forint egyszeri leírása valósulna meg.
28. CÍM: A DIÁKHITEL 2 KONSTRUKCIÓ KAMATTÁMOGATÁSA
A felsőoktatás finanszírozásának átalakítása keretében 2012 szeptemberétől bevezetésre
került egy új diákhitel típus, amit az önköltséges, valamint a részösztöndíjjal támogatott
hallgatók vehetnek igénybe a ténylegesen fizetendő képzési költségük erejéig. A hitelt a
Diákhitel Központ Zrt. közvetlenül a felsőoktatási intézmények számlájára utalja át. A
hallgatók fizetési kötelezettségének mérséklése érdekében az úgynevezett kötött felhasználású
diákhitelhez általános állami kamattámogatás kapcsolódik. A hitelfelvevőnek 2%-os kamatláb
kerül felszámolásra, a fennmaradó részt az állam megtéríti a Diákhitel Központ Zrt. részére.
A hallgatók 2013. június 30-ig 7138 darab kötött felhasználású diákhitel-szerződést kötöttek.
2013 végén az összes támogatott hitelszerződés várhatóan meghaladja a 10 000 darabot, míg
2014 végén a 21 000 darabot. A kamattámogatás összege 2014-ben, 11,7 milliárd forintos
hitelállományt feltételezve, 504,0 millió forint körül várható.
29. CÍM: LAKÁSTÁMOGATÁSOK
29/1. ALCÍM: EGYÉB LAKÁSTÁMOGATÁSOK
A lakástámogatások az Otthonteremtési Program célkitűzéseinek megvalósítását segítik. Az
otthonteremtés a nemzetgazdaság fontos részterülete, társadalom- és gazdaságpolitikai célokat
egyaránt szolgál.
Az Otthonteremtési Program keretében az állam elősegíti a családok lakáshoz jutását,
ösztönzi a korszerű, jó minőségű, energiatakarékos lakások építését és a lakások
energiatakarékos korszerűsítését, a lakásmobilitás erősítése céljából dinamizálja a lakáspiacot.
A lakosság lakáscéljainak megvalósításához a költségvetés lakásépítési támogatást (szocpol)
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és otthonteremtési kamattámogatást nyújt. Fontos eleme az ösztönző rendszernek a lakáscélú
lakossági előtakarékosság támogatása.
Az otthonteremtés mellett a másik jelentős kormányzati program az otthonvédelmi akcióterv.
Az árfolyamgát rendszerében a rögzített árfolyam feletti törlesztési kötelezettség
kamatrészének felét a költségvetés, míg a másik felét a bankok vállalják át, az adósnak csak a
tőkerészt kell visszafizetnie. Ezen túlmenően az állam a közszférában dolgozók számára az
árfolyamgáthoz kapcsolódóan gyűjtőszámlahitel kamattámogatást nyújt.
A lakásépítési támogatások 2014. évi kiadási előirányzatának összege 159,2 milliárd forintot
tesz ki.
Fentieken túl az egyéb lakástámogatásokon kívüli forrásokból lakhatási célt szolgál többek
között még a 2007 előtti lakásvásárlási kölcsönök törlesztéséhez nyújtott jövedelemadó-,
illetve a lakásvásárlási illetékkedvezmény, a közszféra dolgozóinak lakástámogatása, a
kötvénytörlesztés (volt lakásalap) tőke- és kamatfizetési kötelezettsége, a lakóépületek
energetikai célú felújításának támogatása, valamint a Nemzeti Eszközkezelő működése.
30. CÍM: VÁLLALKOZÁSOK FOLYÓ TÁMOGATÁSA
30/2. ALCÍM: EGYÉB VÁLLALATI TÁMOGATÁSOK
30/2/1. TERMELÉSI TÁMOGATÁS
A termelési támogatás jogcímcsoportjába egyrészt a mecseki uránbányászok baleseti
járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek átvállalása, másrészt az egyéb megszűnt
jogcímek miatt járó támogatás tartozik. A mecseki uránbányászathoz kötődő jogcím az
uránbányászatban 1993. december 31-ig bekövetkezett balesetek járadékaihoz és egyéb
munkavégzéssel kapcsolatos kártérítések kifizetéseihez nyújt fedezetet, míg az egyéb
megszűnt jogcímek miatt járó támogatás már nem működő egyedi és normatív támogatásokat
illetően esetlegesen fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséhez teremti meg a
finanszírozási forrást. Az előirányzatok 2014. évi tervezett kiadási összege – az előző évi
értékkel megegyezően – összesen 230,0 millió forint.
30/3. ALCÍM: NORMATÍV TÁMOGATÁSOK
30/3/3. EXIMBANK ZRT. KAMATKIEGYENLÍTÉSE
Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése kiadási előirányzat a szakosított hitelintézet által a
magyar termékek és szolgáltatások exportjának finanszírozásához nyújtott hitelek kamatainak
és az ezen célt szolgáló finanszírozási költségek különbözetének központi költségvetés terhére
történő kiegyenlítésére szolgál. A 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet alapján működő támogatási
rendszer a vállalkozások gazdálkodását, hitelezését segítő olyan kamattámogatási eszköz,
amelynek hatása az exporthiteleket és pénzkölcsönöket finanszírozó hitelintézetek, illetve
közvetlenül az exportőrök, vevőik és beszállítóik részére nyújtott hitelek kedvező
kamatfeltételein keresztül valósul meg. Az előirányzat 2014. évi tervezett kiadási összege
14,0 milliárd forintot tesz ki, amely az előző évi érték kétszeresét jelenti. A növekedés
hátterében az Eximbank Zrt. középtávú stratégiája alapján jelentősen bővülő hitelfolyósítás,
illetve az elmúlt években újonnan bevezetett, kamattámogatással érintett termékköri paletta
szélesedése húzódik meg.
30/4. ALCÍM: FUVAROZÓK KAMATTÁMOGATÁSA
A Kormány a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességének javításáról szóló
1339/2013. (VI. 14.) Korm. határozatban döntött a magántulajdonos árufuvarozók számára az
e-útdíjfizetést biztosító, államilag támogatott forgóeszközhitel-konstrukció bevezetéséről. Az
intézkedés célja, hogy a fuvarozó kis- és középvállalkozásoknak ne okozzon átmeneti
likviditási nehézséget az e-útdíj 2013. július 1-jei bevezetése. Az autópályák, autóutak és
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főutak használatáért fizetendő, a megtett úttal arányos díj bevezetésével egyidejűleg
bevezetésre került az útdíj fizetésének finanszírozását szolgáló támogatott hitelprogram.
A hitelkonstrukció magas kockázata és speciális biztosítékai miatt az állam 4%-os mértékű
kamattámogatást biztosít. A kamattámogatás mértéke 2014-ben 600,0 millió forint.
31. CÍM: SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJ-TÁMOGATÁS
A szociálpolitikai menetdíj-támogatás kiadási előirányzata jelenti a személyszállítási
közszolgáltatások keretei között az állam által jogszabályban biztosított utazási
kedvezmények igénybevételével megvalósuló utazások okozta szolgáltatói bevétel-elmaradás
ellentételezéséhez nyújtott állami támogatás forrását. A szociálpolitikai menetdíj-támogatás
2014. évi kiadási előirányzata 104,0 milliárd forint, amely 11,8%-kal haladja meg az előző évi
értéket. A növekedés célja a kedvezményes utazásokhoz tartozó szolgáltatói bevételkiesés
magasabb szintű kompenzálása, illetve a megfelelő színvonalú szolgáltatásellátás biztosítása a
közúti és a vasúti személyszállító társaságok pénzügyi egyensúlyának erősítésén keresztül. A
támogatások mértékét és az igénylés rendjét a Kormány rendeletben állapítja meg, míg a
folyósítás a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történik.
32. CÍM: EGYÉB KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
32/1. ALCÍM: VEGYES KIADÁSOK
A központi költségvetés egyéb kiadások címen 2014-re 23,5 milliárd forintot tervez az
alábbiakra:
− A felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos kiadások együttes előirányzata a
2014. évre vonatkozóan 3,0 milliárd forint.
− Magán- és jogi személyek kártérítésére 500,0 millió forintot tervez a központi
költségvetés XLII. fejezete. Ebből kerülnek kifizetésre – többek között – az Emberi
Jogok Európai Bíróságának határozata alapján a közigazgatási és igazságügyi
miniszter által képviselt Magyar Államot terhelő fizetési kötelezettségek is.
− A védelmi felkészítés előirányzatai többek között a fővárosi és megyei védelmi
bizottságok működésére, a területi és helyi védelmi igazgatás feladatainak ellátására, a
védelmi igazgatás informatikai rendszerének fenntartására, valamint a speciális
objektumok üzemeltetésére nyújtanak fedezetet. A két előirányzatra összesen mintegy
1,6 milliárd forintot biztosít a költségvetés.
− A Magyar Államkincstár által lebonyolítandó pénzforgalommal kapcsolatosan 2014ben 4,0 milliárd forint kiadással számol a költségvetés. Itt kerülnek elszámolásra a
kincstári átutalásokhoz kapcsolódó GIRO díjak, VIBER forgalmi jutalékok,
bankközvetítői díjak, MNB jutalékok, postai szolgáltatás díjai, SWIFT szolgáltatási
díjak, KELER értékpapír számlavezetési díjak, valamint egyéb más díjak is.
− A személyi jövedelemadó 1%-ának közcélú felhasználására történő felajánlásból a
civil kedvezményezettek számára tervezett kifizetés összege 7,8 milliárd forint.
− A Mehib Zrt. által behajtott összeg után a hatályos rendelkezések szerint 5%-os
mértékű jutalékot, azaz várhatóan 2,5 millió forintot fizet majd a költségvetés.
− A 2004. évi EU-csatlakozást megelőző időszakra vonatkozóan vám- és
importbefizetések bevételeként elszámolt, de az ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték és
egyéb vámvisszatérítések fedezetére 1,0 millió forintos keret áll rendelkezésre.
− A gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíjak visszaigénylésének teljesítésére
1,6 milliárd forintot különített el a költségvetés.
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− 2014-ben új tételként jelennek meg a hulladék-közszolgáltatással kapcsolatos
kiadások, melyre 5,0 milliárd forintot biztosít a költségvetés. A kiadások az ideiglenes
és szükség hulladék-közszolgáltatás végrehajtását, a hulladék-közszolgáltatás
működésének biztosítását, valamint a hulladékirányelv végrehajtásával kapcsolatos
szakmai feladatok végrehajtását szolgálják majd.
33. CÍM: ÁLLAM ÁLTAL VÁLLALT KEZESSÉG ÉS VISZONTGARANCIA
ÉRVÉNYESÍTÉSE
Az állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés 2014. évre tervezett összege
32,3 milliárd forint.
Az állami tulajdonú pénzintézetek (Diákhitel Központ Zrt., Magyar Fejlesztési Bank Zrt.,
Eximbank Zrt.) forrásbevonásainál, a Kormány felhatalmazása alapján vállalt egyedi állami
kezességeknél és a kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra 2014-ben
feltételezhetően nem kerül sor.
33/3.

ALCÍM: EXIMBANK
KÖTELEZETTSÉG

ZRT.

ÁLTAL VÁLLALT

GARANCIAÜGYLETEKBŐL

EREDŐ FIZETÉSI

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezesség beváltási
előirányzata a korábbi években vállalt garanciaügyletekre biztosít fedezetet. 2014-ben főként
a kockázatos relációkba irányuló exportügyletekhez vállalt kereskedelmi típusú garanciáknál
várható beváltás 200,0 millió forintot meg nem haladó összegben.
33/4.

ALCÍM: MEHIB ZRT. ÁLTALI BIZTOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A MEHIB Zrt. kárfizetési előirányzata (4,9 milliárd forint) alapvetően a kazah BTA Bank
fizetésképtelenségével összefüggő, euróban felmerülő fizetési kötelezettséget tartalmazza. E
kárfizetési kötelezettség 2016 novemberéig áll fenn, melynek forintban számított összege évi
mintegy 3 milliárd forint. További kifizetésekkel lehet még számolni a többi egyedi ügylet,
illetve a C típusú és kkv-kötvényesek potenciális kára kapcsán is.
33/5. ALCÍM: GARANTIQA HITELGARANCIA ZRT. GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt kezességek érvényesítésének mértékét az elmúlt
években a gazdasági és pénzügyi válság miatt megnövekedett bukási ráta határozta meg,
amely várhatóan csökkenésnek indul. A beváltások alakulását 2014-ben is várhatóan az éven
belüli Széchenyi Kártyák és banki kártyahitel-termékek fogják meghatározni. A
viszontgarancia mértéke 2011 második félévében 85%-ra emelkedett, amely növelheti az
állami kifizetések összegét, mivel a beváltással érintett állomány fokozatosan a 15%-kal
magasabb arányú állami kötelezettségvállalás alá tartozik majd. A 2014. évre várható állami
viszontgarancia érvényesítés 18,2 milliárd forint lehet.
33/7.

ALCÍM:
AGRÁR-VÁLLALKOZÁSI
HITELGARANCIA
GARANCIAÜGYLETEIBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

ALAPÍTVÁNY

Az Alapítvány kezességvállalásaiból eredő beváltások összegét az agrárgazdaság helyzetének
alakulása, valamint az állami viszontgarancia mértékének 2011 második félévében 85%-ra
történt módosítása határozza meg. A mezőgazdaság területén növekedésre utaló kedvező
tendenciák indultak el, azonban a természeti kitettség miatt ingadozva jelentkezhetnek. 2014ben 1,9 milliárd forint beváltás várható, amely számol azzal, hogy már a megnövelt arányú
állami viszontgarancia melletti ügyletekhez is kötődnek kifizetések.
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33/10.

ALCÍM: A KÖZSZFÉRÁBAN DOLGOZÓK LAKÁSHITELEIHEZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A közszférában dolgozók lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség állománya
fokozatosan csökken. A bukási arányt a közszférában dolgozók foglalkoztatási helyzete és
fizetőképessége befolyásolja. 2014-ben 700,0 millió forint beváltással lehet számolni.
33/13.

ALCÍM: AGRÁRHITELEKHEZ
KÖTELEZETTSÉG

VÁLLALT

KEZESSÉGEKBŐL

EREDŐ

FIZETÉSI

Az agrárhitelek kezességérvényesítésének összege fokozatosan csökkenő tendenciát mutat. A
szélsőséges időjárás miatti esetleges mezőgazdasági bevételkiesés viszont a beváltások
növekedését okozhatja. E két ellentétes tendencia és a mérséklődő állomány miatt 2014-ben
100,0 millió forint beváltása prognosztizálható.
33/14.

ALCÍM: A "FÉSZEKRAKÓ" PROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A „fészekrakó” program keretében a fiatalok lakásvásárlási kölcsöneihez vállalt kezesség
beváltását meghatározó tényező a devizakölcsönök (ezen belül is a CHF-alapú kölcsönök)
jelentős aránya. E kezességbeváltások 2013. évben emelkedő trendjéhez képest jövőre
mérsékeltebb kifizetésekkel lehet számolni, részben a kormányzati intézkedések, részben a
folyamatosan csökkenő állomány hatására. A 2014. évben a kezességbeváltás
5,2 milliárd forintra tehető.
33/15.

ALCÍM:
MFB ZRT. ÁLTAL NYÚJTOTT HITELEKBŐL
GARANCIAÜGYLETEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

ÉS

VÁLLALT

Az MFB Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz kapcsolódó állami kezesség beváltása
934,5 millió forintra tervezhető 2014-ben. A kezességbeváltások alapvetően néhány kisebb,
főleg élelmiszeripari ügylet hiteleihez köthetők.
33/16.

ALCÍM: ÁTHIDALÓ HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ FIZETÉSI
KÖTELEZETTSÉG

A 2009. évi IV. törvény alapján vállalt, ún. áthidaló lakáshitelek türelmi idejének lejártával
megkezdődött a fizetési nehézségekkel küzdő adósok esetében az állami kezességbeváltás is.
E tendencia valószínűsíthetően a 2014. évben is folytatódni fog. A relatíve alacsony összegű
adósságállományhoz kötődő kezességbeváltás várhatóan 100,0 millió forint lesz.
33/19.

ALCÍM: GYŰJTŐSZÁMLA HITELPROGRAMRA VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL EREDŐ
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény határozza meg az ún.
árfolyamgát rendszerében – a jelzálogkölcsön törlesztése kapcsán a rögzített és a tényleges
árfolyam különbözetéből keletkező – gyűjtőszámlahitel feltételeit. Ezek között szerepel a
gyűjtőszámlahitelhez kapcsolódó – a rögzített árfolyam alkalmazásának időszakában –
100%-os mértékű állami kezességvállalás. A 2014. évre e kezesség beváltásából minimális
mértékű (12,0 millió forint összegű) kifizetéssel lehet számolni.
33/20.

ALCÍM: E-ÚTDÍJ FIZETÉSI CÉLÚ HITELPROGRAMHOZ VÁLLALT KEZESSÉGEKBŐL
EREDŐ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

A 2013. évi költségvetési törvény rendelkezett az e-útdíj fizetésére kötelezettek számára e
fizetési kötelezettség teljesítéséhez nyújtható hitel mögött álló 80%-os mértékű állami
kezességvállalásról. Tekintve, hogy a fuvarozók hitelképessége relatíve gyengébbnek
tekinthető, az ez évben indult konstrukció esetében is lehet már az állami kezesség
beváltásával számolni. A 2014. évre tervezett összeg 100,0 millió forint.
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34. CÍM: KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK
34/2. ALCÍM: PÉNZBELI KÁRPÓTLÁS
Pénzbeli kárpótlási célra a központi költségvetés 2014-ben 1,7 milliárd forintot különített el.
Ez az előirányzat az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak
kárpótlásáról szóló 1992. évi XXXII. törvény alapján járó kárpótlási életjáradék kifizetésére
nyújt fedezetet. A párizsi békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 1997. évi X. törvény alapján fizetett kárpótlási életjáradék 2014. évi előirányzata
2,7 milliárd forint. A pénzbeli kárpótlások folyósításával kapcsolatban felmerülő költségek
biztosítására 72,7 millió forint áll rendelkezésre.
35. CÍM: GARANCIA ÉS HOZZÁJÁRULÁS A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI
ELLÁTÁSOKHOZ
35/2. ALCÍM: EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP TÁMOGATÁSA
A biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében a központi költségvetés 2014-ben
is többféle támogatással egészíti ki az Egészségbiztosítási Alap bevételeit.
Az Egészségbiztosítási Alap 2014-ben is támogatásban részesül járulék címen átadott
pénzeszköz címén, melynek előirányzata 370,4 milliárd forint. Ez az előirányzat a biztosítási
jogviszonyból származó jövedelemmel nem rendelkező személyek (nyugellátásban
részesülők, kiskorú személyek, felsőfokú nappali tanulmányokat folytatók stb.) után fizetett
egészségügyi szolgáltatási járulék fedezetéül szolgál.
A rokkantsági, rehabilitációs ellátások 2012-től az Egészségbiztosítási Alap kiadásait képezik.
Az Egészségbiztosítási Alap a 2014. évben is e célú kiadásainak fedezetére központi
hozzájárulásban részesül. A költségvetés 345,0 milliárd forintot irányoz elő. E hozzájárulást a
rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz jogcímcsoport tartalmazza.
Az Egészségbiztosítási Alap támogatásai között 2014-ben is tervezésre került a
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás előirányzat 92,2 milliárd forint
összeggel.
Az Egészségbiztosítási Alap nulla egyenlegének biztosítása érdekében az Alap kiadásainak
támogatására 2014-ben is pénzeszköz-átadásra kerül sor, az előirányzat összege
109,8 milliárd forint. A támogatás folyósításának szabályait a költségvetési törvény
III. Fejezete (A központi alrendszeren belüli elszámolások, kapcsolatok) tartalmazza.
36. CÍM: NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK KIADÁSAI
A nemzetközi tagdíjakkal és a multilaterális segélyezési tevékenységgel kapcsolatos kiadások
2014-ben várhatóan összesen 8,6 milliárd forintot tesznek ki, melynek több mint 25%-a
számolható el multilaterális segélyezi tevékenységnek. Több új kiadási tétel is keletkezett,
melynek eredményeként majdnem megháromszorozódott a nemzetközi elszámolásokhoz
kapcsolódó kiadás az előző évhez viszonyítva. Tekintettel arra, hogy a legnagyobb kiadási
tételek devizában merülnek fel, ezek forintban számított összege jelentős mértékben függ a
teljesítéskor alkalmazásra kerülő tényleges árfolyamtól. Valamennyi kiadás Magyarország
nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt tagságából, illetve az ebből adódó
kötelezettségvállalásaiból ered.
36/1. ALCÍM: NEMZETKÖZI TAGDÍJAK
Az egyes nemzetközi pénzügyi szervezetek és pénzintézetek részére fizetett alaptőkehozzájárulások és tagdíjak 7,2 milliárd forint kiadást jelentenek 2014-ben. E kiadások döntő
részét (74%-át) a 2014-ben befizetésre kerülő Európai Beruházási Bank (EIB) tőkeemelése,
valamint a Világbank korábbi alaptőke-befizetés értékállóságának biztosítása alapján
fizetendő összeg teszi ki. Kisebb összegű tagdíjat kell továbbá fizetni az Európa Tanács
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Fejlesztési Bankjának (CEB), valamint a Brüsszeli Európai Nemzetközi Gazdasági
Kutatóközpont (Bruegel) részére is.
36/2. ALCÍM: NEMZETKÖZI MULTILATERÁLIS SEGÉLYEZÉSI TEVÉKENYSÉG
Ezen alcímen 1,4 milliárd forint kifizetés várható. A befizetési kötelezettségek a következő
jogcímeken állnak fenn:
− IDA (Nemzetközi Fejlesztési Társulás, a Világbank leányvállalata) alapfeltöltéséhez
vállalt hozzájárulás;
− a legszegényebb, súlyosan eladósodott országok (HIPC) megsegítését célzó
kedvezményes IMF hitelnyújtási programban való részvétel kiadásai;
− az EBRD-EIB által közösen kezelt Nyugat-balkáni Beruházási Keret számára való
esetleges újabb vállalás;
− az EU Szomszédsági Beruházási Eszközhöz történő csatlakozás.
36/3. ALCÍM: EGYÉB KIADÁSOK
Az egyéb kiadások 40,0 millió forintos összege a letétőrzési díjat és az EBRD-nél hazánk
képviseletét segítő horvát és szlovák tanácsadók költségeiből hazánkat érintő hányad
befizetését fedezi.
37. CÍM: HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ
37/1. ALCÍM: ÁFA ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS
Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulási kötelezettséget az Európai Közösségek
saját forrásainak rendszeréről szóló 2007. június 7-i 2007/436/EK, Euratom tanácsi határozat
és a saját források rendszer végrehajtásáról szóló 2000. május 22-i 1150/2000/EK, Euratom
tanácsi rendelet írja elő. A hozzájárulás egyik eleme az áfaalapú befizetés, ami egy kalkulált,
minden tagállamra egységes módszertan alapján kiszámított harmonizált áfaalapra vetített
egységkulcs eredményeként kerül meghatározásra. 2014-ben a hozzájárulás összege az
Európai Bizottság előzetes költségvetési tervezetében foglalt várható kiadási főösszeg alapján
számolt befizetési adathoz igazodik, Magyarország esetében ez a befizetési kötelezettség
várhatóan 36,5 milliárd forintot tesz ki.
37/2. ALCÍM: GNI ALAPÚ HOZZÁJÁRULÁS
Az áfaalapú hozzájáruláshoz hasonlóan a GNI-alapú hozzájárulást is a 2007/436/EK, Euratom
tanácsi határozat és az 1150/2000/EK, Euratom tanácsi rendelet írja elő. Ez a hozzájárulás
finanszírozza az EU költségvetési kiadásainak azon részét, amit a tradicionális saját források
(vámok és cukorágazati hozzájárulások) és az áfaalapú hozzájárulások nem tudnak fedezni.
Ezt a forrást az összes tagállam GNI-összegére vonatkoztatott egységkulcs alkalmazásával
számolják ki, a tagállami GNI-t pedig a közösségi szabályok alapján határozzák meg. 2014ben a hozzájárulás összege az Európai Bizottság előzetes költségvetési tervezetében foglalt
várható kiadási főösszeg alapján számolt befizetési adathoz igazodik, de a 2013. évről
várhatóan áthúzódó kifizetési igények becsült nagysága is figyelembevételre került.
Magyarország
esetében
a
GNI-alapú
hozzájárulási
kötelezettség
várhatóan
233,0 milliárd forintot tesz ki.
37/3. ALCÍM: BRIT KORREKCIÓ
A brit korrekció az Európai Unió költségvetését finanszírozó, a 2007/436/EK, Euratom
tanácsi határozat által előírt sajátforrás-rendszer egyik eleme, amely az Egyesült Királyság
költségvetési egyensúlyhiányának kiigazítását szolgálja. Finanszírozása GNI-arányosan
terheli a tagállamokat, kivételt képez ez alól Németország, Hollandia, Svédország és Ausztria,
amelyek a normál finanszírozáshoz képest csak negyedrészben viselik a terheket. 2014-ben a
hozzájárulás összege az Európai Bizottság előzetes költségvetési tervezetében foglalt várható
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Áfa bevételek
milliárd forint
2013. évi
előirányzat
2 510,1
75,0
372,0
2 957,1
-237,1
233,2
2 953,2

Vásárolt fogyasztás
Lakossági beruházások
Egyéb vásárlás (áht szektor)
ESA bevétel
Áthúzódás előző évről
Áthúzódás következő évre
Pénzforgalmi bevétel
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2014. évi
irányszám
2 519,7
82,3
395,9
2 997,9
-253,4
255,6
3 000,1

Jövedéki adóbevételek

2013. évi
előirányzat
Motorbenzin
Gázolaj
Egyéb üzemanyag
Üzemanyagok össz:

milliárd forint
2014. évi
irányszám

191,0
311,2
2,9
505,1

188,6
311,7
3,7
504,0

93,9
0,9
94,8

90,7
5,6
96,3

Cigaretta
Egyéb dohányáru
Dohányáruk össz:

295,2
53,1
348,2

260,6
75,9
336,6

Jövedéki adó ESA össz.

948,1

936,9

Áthúzódás előző évről
Áthúzódás következő évre
Pénzforgalmi befizetés

54,3
-55,3
947,1

67,6
-72,6
931,9

Alkoholtermékek
Egyéb kőolajtermék
Egyéb termékek össz:
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Társasági adóbevételek
2013. évi
előirányzat
Naptári évvel azonos
üzleti évet alkalmazó, nem
speciális célú
vállalkozások

A bevallott társasági adó főbb elemeinek alakulása
1. Adózás előtti nyereség
2. Társasági adó alapja (pozitív)
3. Számított adó
4. Átlagos adókulcs (3./2.)
5. Érvényesített adókedvezmények
6. Adómentesség
7. Visszatartott adó
8. Fizetendő társasági adó (3.-5.-6.-7.)
9. Átlagos társasági adóterhelés (8./1.)
10. Naptári évtől eltérő üzleti éves adózók becsült társasági adója
11. Előtársaságok társasági adója
12. Speciális célú vállalkozások társasági adója
13. Pénzforgalmi adóbevétel
14. GDP
15. Pénzforgalmi adóbevétel/GDP (13./14.)
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5 386,8
3 147,5
442,1
14,0%
110,8
1,2
1,6
328,5
6,1%
22,5
0,0
2,8
320,8
30 392,0
1,1%

milliárd forint
2014. évi
irányszám
5 912,2
3 259,1
458,7
14,1%
105,4
1,3
1,6
350,3
5,9%
25,8
0,0
3,2
358,8
30 629,1
1,2%

Pénzügyi szervezetek különadójának bevétele

147,0

milliárd forint
2014. évi
irányszám
144,0

133,5
10,0
1,1
0,2
2,2
-3,0
144,0

130,5
10,0
1,1
0,2
2,2
-0,1
144,0

2013. évi előirányzat

Megnevezés
BEVALLOTT ÉRTÉKEK
ebből:
Hitelintézetek
Pénzügyi vállalkozások
Befektetési vállalkozások
Tőzsde, árutőzsdei szolgáltatók, kockázati tőkealap-kezelők
Befektetési alapkezelők
Adóvisszatéritések áthúzódásának pénzforgalmi hatása (Kjtv. 4/A §)
PÉNZFORGALMI ADÓBEVÉTEL
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A központi költségvetés illetékbevételei
millió forint
2013. évi
előirányzat

Megnevezés
Öröklési illeték
Ajándékozási illeték
Visszterhes ingatlanátruházási illeték
Visszterhes gépjárműátruházási illeték
Vagyonszerzési illeték összesen
Eljárási illeték
Illeték mindösszesen
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4,6
0,8
53,4
16,0
74,8
36,2
111,0

2014. évi
irányszám
4,2
1,1
51,4
17,1
73,8
36,2
110,0

Személyi jövedelemadó bevétel
milliárd forint
2013. évi
előirányzat
1.
2.
3.
3.a
3.b
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A főbb makrogazdasági adatok és a személyi jövedelemadó alakulása
Bruttó hazai termék (GDP)
Összevontan adózó jövedelmek
Összevont adóalap
Érvényesített családi adóalap kedvezmény
Családi adóalap kedvezménnyel csökkentett összevont adóalap (3. - 3. a)
Számított adó
Ténylegesen igénybe vett adócsökkentések
Összevont adóalap utáni adó (4.-5.)
Visszafizetendő adócsökkentések
Elkülönülten adózó jövedelmek adója
Egyéb adófizetések
Bevallott összes személyi jövedelemadó (6.+7.+8.+9.)
Önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba, nyugdíjelőtakarékossági számlára utalt összeg
Kifizetői, társasházi személyi jövedelemadó
Osztalék utáni adót kiváltó adó (az esedékesség időpontja szerint)
Összes személyi jövedelemadó (10.-11.+12.+13.)
Az ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel levezetése
Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel
Pénzforgalmi áthúzódás az előző évről
Pénzforgalmi áthúzódás a következő évre
ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel (15.-16.+17.)
A személyi jövedelemadót jellemző főbb mutatók
Összevontan adózó jövedelmek a GDP arányában (2./1.)
Összevontan adózó jövedelmek átlagos adóterhelése ((6.+7.-11.)/2.)
Összes személyi jövedelemadó a GDP arányában (14./1.)
Pénzforgalmi személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (15./1.)
ESA szerinti személyi jövedelemadó-bevétel a GDP arányában (18./1.)
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2014. évi
irányszám

30 392,0
8 755,8
8 755,8
1 126,3
7 629,5
1 220,7
11,1
1 209,6
1,0
90,1
0,0
1 300,7
7,0
183,1
0,1
1 476,9

30 629,1
9 156,4
9 156,4
1 180,0
7 976,4
1 276,2
8,5
1 267,7
0,6
110,2
0,0
1 378,5
10,0
157,8
0,5
1 526,8

1 501,6
164,8
161,3
1 498,1

1 550,0
161,3
164,3
1 553,0

28,8%
13,7%
4,9%
4,9%
4,9%

29,7%
13,7%
5,0%
5,1%
5,1%

XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és
kiadások
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A nemzeti vagyongazdálkodás hosszú távú vagyongazdálkodási politikát megtestesítő
koncepciója az állami vagyon megőrzésével, ésszerű növekedésével és stratégiai
portfólió menedzseléssel számol, valamint a vagyongazdálkodás deklarált célja a
hosszú távú értékteremtés elérése. A 2014. évi költségvetés tervezése során a XLIII.
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet előirányzatai is a fenti
elvek mentén, de a takarékos állami gazdálkodás követelményére is tekintettel kerültek
meghatározásra.
Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és a Magyar Fejlesztési Bankról
szóló 2001. évi XX. törvény hatálya alá tartozó vagyonnal való gazdálkodásból eredő
bevételek és kiadások a központi költségvetés költségvetési, illetve finanszírozási
bevételei és kiadásai. E költségvetési bevételek és költségvetési kiadások a XLIII. Az
állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben jelennek meg a
központi költségvetésben.
A fejezetben megjelenő kiadások az állami vagyon felett tulajdonosi jogokat gyakorló
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) és a Magyar Fejlesztési Bank Zrt.
(MFB Zrt.) rendelkezési körébe tartozó tételek, a vagyonhasznosítással kapcsolatos
bevételek között azonban helyet kaptak olyan bevételek (koncessziós díjak), amelyek
alakítása és beszedése nem a társaságok feladatkörébe tartozik.
1. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK
Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek a 2014. évben
183 228,6 millió forintot tesznek ki, melyből 146 591,7 millió forint az értékesítési,
36 136,9 millió forint a hasznosítási, és 500,0 millió forint az egyéb bevétel.
A tulajdonosi joggyakorló társaságokhoz tartozó vagyon kapcsán bevétellel csak az
MNV Zrt. esetében lehet számolni, az MFB Zrt.-hez tartozó társaságoktól tulajdonosi
elvonás 2014-re sem várható.
1/1. ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK
Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek mintegy 80%-át adják 2014.
évben az értékesítési bevételek.
Az állami vagyongazdálkodási – ezen belül az értékesítési – bevételek döntő hányada
(82%-a) a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság által értékesítendő
frekvenciahasználati jogok ellenértékéből származik. A tervezett 120 000,0 millió
forint összegű bevétel az eddig használt frekvenciák mellett további frekvenciakészlet
hasznosításával is számol. Az állam kizárólagos tulajdonában álló további frekvencia
tartományok hasznosítására vonatkozó árverési eljárását a hatóság még az idei évben
elindítja.
A magyar állam tulajdonában lévő európai uniós CO2 kibocsátási egységeket,
valamint a légiközlekedési kibocsátási egységeket a nemzeti fejlesztési miniszter
értékesíti árverés útján. Az árverés lebonyolítását a tagállamok által kiválasztott közös
aukciós platform, a lipcsei székhelyű European Energy Exchage (EEX) végzi. A 2014.
évre tervezett kvótabevétel 18 541,7 millió forint, amely jelentősen meghaladja a
2013. évre tervezett bevétel összegét. Ennek indoka, hogy 2013-hoz képest csaknem
kétszeresére nő az értékesítendő kvótamennyiség, mivel a villamosenergia szektor már
nem részesül ingyenes kiosztásban.
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Az ingatlan értékesítések 2014. évi tervezett értéke 8000,0 millió forint, ami
arányaiban négyszerese a 2013. évi várható bevételi nagyságnak, és 5,5%-a az
értékesítési bevételeknek. Az ingatlanértékesítések nagyságrendjét a ferencvárosi
labdarúgó stadion értékesíthető telekrésze adja 6000,0 millió forintos tervértékkel,
egyszeri bevételként. Az érintett ingatlanrész értékesítésének lehetőségét a Kormány
az 1096/2012. (IV. 4.) számú határozatában támogatta. Az értékesítésre nyilvános
árverés útján kerül sor.
Az ingatlanpiac fellendülésére a jelenleg ismert körülmények figyelembevételével a
2014. évben is csak kis elmozdulással lehet számítani. Az elmúlt időszakok
értékesítések tapasztalatai alapján a különösen jelentős értékű ingatlanok egy része
esetében az értékesítés útján történő hasznosítást jelentős mértékben megnehezítik az
ingatlanokon fennálló terhek, örökségvédelmi/természetvédelmi előírások és a
korábban kötött hasznosítási (tartós bérleti) megállapodások. Így a fenti jelentős értékű
stadion-terület mellett inkább kisebb nagyságrendű ügyletek tervezhetők. Egyedi 10
millió forintos értéket meghaladó ingatlanok értékesítéséből 1,7 milliárd forintos
bevétel, kisebb értékű ingatlanok eladásából 300 millió forint bevétel várható (bár az
értékesítendő ingatlanok összetétele év közben a kereslet függvényében változhat).
Az értékesítési bevételek fennmaradó 50,0 millió forintos összegét az ingóság és egyéb
eszközértékesítés bevétele teszi ki.
1/2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK
Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek nagyságrendjét a 36 136,9 millió forint
összegű hasznosítási bevételek határozzák meg. A vagyonhasznosításból származó
összegek többségét az osztalékbevételek adják 28 580,0 millió forint értékben.
A hasznosítási bevételeken belül az ingatlanvagyon használatért fizetendő bérleti és
vagyonkezelői díjak 2014. évi várható összege együttesen 2 201,6 millió forint.
A bérleti díjbevételek összességében 653,6 millió forintot tesznek ki. A bérleti díjak
nagy része piaci jellegű bérletből ered (528,0 millió forint tervezett bevétellel), kisebb
hányada a központi költségvetési szervek felé továbbszámlázott üzemeltetési kiadások
elszámolásából származik (125,6 millió forint tervezett értékkel). A bevétel
tartalmazza az infláció bérleti díjakban történő érvényesítésének hatását is.
A vagyonkezelői díjak az érvényes szerződések és a várható, előre jelzett forgalmak
alapján kerültek beállításra a tervbe.
A vagyonkezelési díjbevételek legjelentősebb tervezett tételei a következők:
- a HungaroControl Zrt. éves vagyonkezelői díja
- a Budapest Airport Zrt. éves vagyonkezelői díja
- Regionális vízmű társaságok vagyonkezelői díjai
- Összesen

1250,0 millió forint
280,0 millió forint
18,0 millió forint
1548,0 millió forint

A vagyonkezelői díjak esetében a jelenlegi értékektől elmaradó szint került beállításra.
A HungaroControl Zrt. esetében a nemzetközi légügyi szervezetek (IATA,
Eurocontrol) kifogással éltek a vagyonkezelői díjak meghatározásának módját és
mértékét illetően, így számolni kell azzal, hogy a díjbevételek szignifikánsan
csökkennek.
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Az állam tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2013. évi eredményéből származó,
tervezett osztalékbevétel 28 580,0 millió forint, amely a HungaroControl Zrt.
kivételével az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoktól
származik. Az MFB Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságoktól nem
tervez osztalékot elvonni, mivel e társaságok nem nyereségesek vagy a
működésükhöz, fejlődésükhöz szükséges az eredmény visszahagyása.
Az MNV Zrt. az osztalékbevételek nagyságára az osztalékfizetési képességek és a
társasági fejlesztési, beruházási igények felmérése alapján tesz javaslatot.
A társasági osztalékbevételek visszafogottabb beállításának oka, hogy 2013. évben a
Szerencsejáték Zrt.-től kiemelkedő nagyságú (17,5 milliárd forintos) osztalék került
elvonásra, ennek következtében – az eredménytartalék egyszeri kimerítésével – a
társaság osztalékfizetési lehetősége a normál szintre állt vissza. Az osztalékbevételek
óvatos tervezését indokolja továbbá, hogy a kisebbségi részvénycsomagoknál (MOL,
Richter) minden évben kockázatot jelent az, hogy az MNV Zrt.-nek nincs meghatározó
ráhatása az adott évi konkrét osztalékfizetési mértékre.
A tervezett osztalékfizetéseket várhatóan teljes egészében fedezik majd a társaságok
adózott eredményei, így osztalékelőleg előírásával nem kell számolni.
A 2014. évi osztalék bevételi terv a következő társasági bontásban részletezhető:

TÁRSASÁG

ÁLLAMI
TULAJDONI
HÁNYAD
99,9%
100,0%
21,2%
25,0%

MVM Zrt.
Szerencsejáték Zrt.
MOL Nyrt.
Richter Nyrt.
OTP Nyrt.
HungaroControl Zrt.
Összesen:

100%

2014. ÉVI
TERV
M FT

10 000
8 500
6 000
3 000
80
1 000
28 580

A hasznosítási bevételek tartalmazzák a koncessziós típusú befizetések elszámolását,
melyekből összesen 5355,3 millió forint összegű bevétele származik a
költségvetésnek. Az infrastruktúra koncessziókból származó befizetések 988,8 millió
forintos összege tartalmában és nagyságrendjében megegyezik az elmúlt időszakok
bevételeivel, ezen belül 898,0 millió forint a távközlési frekvenciák használatához
kapcsolódó éves díjakból származik, a további összeg az M6 autópálya-szerződések
alapján évente fizetendő díjakat tartalmazza. A szerencsejáték koncessziók kapcsán
tervezett 2100,0 millió forint növekedést mutat, mivel 2014-ben a jelenleg működő
három II. kategóriájú játékkaszinó mellett 9 új II. kategóriájú játékkaszinó
befizetésével is lehet számolni.
Új elemként jelentkezik az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek között két
koncessziós befizetés. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény alapján a
bányászatért felelős miniszter koncessziós szerződés keretében meghatározott időre, a
bányafelügyeletet által zárt területként kijelölt bányaterületen átengedheti az ásványi
nyersanyagok és a geotermikus energia kutatását, feltárását, kitermelését és
hasznosítását, valamint a kőolaj, és - a földgáz kivételével - az egyéb szénhidrogén-gáz
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szállítóvezetékek létesítését és üzemben tartását. A koncesszióköteles bányászati
tevékenység gyakorlásáért az állam részére koncessziós díjat kell fizetni, amelynek
pályázati kiírásra kerülő legkisebb mértékét a bányászatért felelős miniszter állapítja
meg. A 2014. évre megállapított 1440,5 millió forint előirányzat 7 újonnan kiírt
koncessziós pályázat minimális díjbevételét foglalja magában. A dohánytermékek
kiskereskedelmének koncessziós díja a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról
és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény
rendelkezésén alapul. A törvény tervezett módosítása szerint a koncessziós szerződés
keretében átengedett dohány-kereskedelmi tevékenység folytatásáért fizetendő díj
2014-től a központi költségvetés bevétele lesz, amelynek tervezett összege
826,0 millió forint.
1/3. ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK
Az 500,0 millió forint összegű egyéb bevételeket a bérlők felé továbbszámlázott,
áthárított közüzemi díjak, illetve végelszámolásból származó bevételek teszik ki.
2. CÍM: AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK
Az állami vagyonnal kapcsolatos költségvetési kiadások a 2014. évben
150 332,0 millió forintot tesznek ki, amely a két tulajdonosi joggyakorló között az
alábbiak szerint oszlik meg:
− MNV Zrt.: 145 182,0 millió forint
− MFB Zrt.: 5 150,0 millió forint.
A kiadások több mint 45%-át az ingatlan projektekre (Nemzeti Eszközkezelő Zrt.
ingatlanvásárlásai és ennek járulékos kiadásai, stadionépítés, egyes kormányzati
döntésen alapuló projektek, egyéb ingatlan beruházások) fordítandó összegek teszik ki.
Jelentősebb nagyságrendet kötnek le az állami tulajdoni részesedések növelésére,
környezetvédelemre és kamatkiadásra tervezett összegek, így a többi jogcím
viszonylag „töredezetten” részesülhet az összesített kiadási keretből.
2/1. ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK
A felhalmozási jellegű kiadások összege 2014-ben 88 845,0 millió forintot tesznek ki,
mely 60%-át tesz ki az összes kiadásnak.
A felhalmozási kiadásokból 37 000,0 millió forint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által
végrehajtott ingatlanvásárlások fedezetét jelenti.
Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül a NET rendszer a szociálisan leginkább
rászoruló, még a válság előtt lakóingatlanukat megterhelve jelzálog fedezetű hitelt
felvett és a kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó családoknak kíván segítséget
nyújtani. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. a Kormány és a Bankszövetség között 2011.
december 15-én létrejött megállapodás alapján 2014-ben 15 000 ingatlan
megvásárlását tervezi. Az ingatlanok vételi árának számítási módját a
hitelszerződésből eredő kötelezettségeiknek eleget tenni nem tudó természetes
személyek lakhatásának biztosításáról szóló 2011. évi CLXX. törvény tartalmazza. A
vételár függ az ingatlan helyétől (Budapest és megyei jogú város, egyéb város, vagy
község), valamint forgalmi értékétől.
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Az MNV Zrt. általi ingatlan-beruházásokra és vásárlásra 11 186,0 millió forint áll
rendelkezésre 2014-ben, amely lehetőséget biztosít az évek óta felgyülemlett,
megoldandó beruházási igények legsürgősebbnek tekinthető részének rendezésére. Az
ingatlan ügyletek alapvetően egyes kisebb összegű kormányzati projektek
végrehajtását, költségvetési szervek elhelyezésének biztosítását és műemlékek
felújítását szolgálja.
A Költségvetési szervek projekt beruházásai közül fő tétel két, 800 fő befogadására
alkalmas ingatlan beszerzése 2,5 milliárd forint összegben. A budai vár felújításának
nagy része 2013-ban kifut, a fennmaradó részek a műemléki felújítások általános
keretén belül valósulnak meg. Az amerikai követség felújítási munkálatai 2014-ben
előreláthatóan befejeződhetnek, az ingatlan átadásra kerülhet.
Az ingatlan projektek között szerepel az új ferencvárosi labdarúgó stadion
befejezésének 8394,0 millió forintos költsége.
A felhalmozási jellegű kiadások másik jelentős tétele az állami tulajdoni részesedések
növekedését eredményező 22 714,0 millió forint összegű előirányzat, amelyből
20 314,0 millió forint az MNV Zrt., 2 400,0 millió forint az MFB Zrt. tulajdonosi
joggyakorlásával kapcsolatos kifizetés.
Az MNV Zrt. által tervezett tőkeemelési kiadások 2014. évre tervezett nagyságrendjét
meghatározó 11 milliárd forint az állami tulajdonú regionális víziközmű társaságok
pénzügyi helyzetének megerősítését célozza. Az öt állami tulajdonú víziközmű
társaság az új vízügyi törvény elfogadását követően a szolgáltatási területük bővítését
folytatja, növekvő ütemben. A szolgáltatási terület bővítése nem minden esetben
várható el közvetlen eredménytartással. A beolvasztásra/csatlakoztatásra kerülő
víziközmű rendszerek integrációja jelentősebb átmeneti költségnövekedést generálhat.
A regionális víziközmű társaságok közül a TRV Zrt. és az ÉRV Zrt. terjeszkedésének
folytatása halaszthatatlan 2014-ben. A víziközmű törvény alapján meg kell szerezniük
meghatározott szolgáltatási területen egy minimális bekötési pontot, hogy az
Energiahivatal megadja a cégek részére a szükséges akkreditációt. A víziközmű
társaságok részére a növekedés kényszert és egyben kihagyhatatlan lehetőséget jelent
arra, hogy hosszútávon megbízható, jövedelmező gazdálkodást folytathassanak.
A megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztató társaságok (ún.
rehabilitációs társaságok) bevételeinek döntő többségét – az ágazati támogatásokon túl
– a piacról realizálják. A társaságok reorganizációja során kialakított szervezeti keret
mellett jelentős korszerűsítő beruházásokra is szükségük van a nyereséges termelési
struktúrához. Négy társaságnál összesen 3 milliárd forint összegű tőkeemelés
tervezhető, melyek megalapozottságát egyedi beruházási programok kell, hogy adják,
egyenkénti megtérülési számításokkal.
A Tokaj Kereskedőház Zrt. az 1,5 milliárd forintos tőkeemelés összegét a 2013 évben
megkezdett modernizálási program folytatására kívánja fordítani, azaz a beruházás II.
ütemének megvalósítására, erőforrás allokációra, készletvásárlásra - befektetésre
valamint új termékek fejlesztésére és piaci bevezetésére. A 2013-as szüret termésének
korszerű feldolgozásához mindenképpen szükséges a hűthető tartálypark első
ütemének megvalósításához a forrásbiztosítás megtörtént. Ki kell alakítani az ehhez
kapcsolódó infrastruktúrát, valamint a prémium alapanyag átvételének és
feldolgozásának helyszínét és gépeit.
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A NET program felfutása a programot működtető szervezet végleges kiépülését hozza
magával 2014 elejére. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabály alapján bevétellel nem
rendelkezik, az ingatlanok hasznosításából és értékesítéséből származó összegek
költségvetést illetik, így a program működtetésével kapcsolatos költségeket – többek
között az IT támogatás tételeit – szükséges az MNV Zrt. által tőkeemelés útján
biztosítani a társaság részére. A NET program további sikeres működtetéséhez 2014 év
első hónapjában már 900,0 millió forint tőkeigénye lesz a társaságnak.
Az MNV Zrt. 614,0 millió forint tőkeemelést, valamint 386,0 millió forint támogatást
tervez végrehajtani a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft-nél a Nemzeti
Kataszteri Program megvalósítása érdekében állami kezességvállalás alapján felvett
banki hitelek 2014. évi törlesztésének teljesítéséhez.
A Nemzeti Reorganizációs NKft. a stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában kerül kijelölésre
vagyonfelügyelőként,
ideiglenes
vagyonfelügyelőként,
rendkívüli
vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként. A fenti eljárások során realizálható
bevétel eléréséig a társaság működésével kapcsolatos költségek fedezetét szükséges az
MNV Zrt. által minimális mértékű tőkeemelés útján biztosítani a társaság részére.
A további összegek szolgálhatnak részben azon tőkepótlásokra, amelyek döntően a Gt.
által előírt tőkehelyzet visszaállítását célozzák, illetve az állami vagyon gyarapítását
eredményező ügyletek végrehajtására.
Az MFB Zrt. által tervezett tőkeemelések részben gazdaságfejlesztési célokat
(Corvinus Támogatásközvetítő és Tőkebefektetési Zrt. és Regionális Fejlesztési
Holding Zrt.) finanszíroznak, részben az állami tulajdonú erdőgazdasági társaságok
üzleti célú fejlesztéseihez teremtenek fedezetet, amelyek az erdészeti tevékenység
fejlesztésére irányulnak és a cégcsoporton belül az együttműködést szolgáló
fejlesztéseket (fafeldolgozás, vadászat, vadgazdálkodás, logisztika, stb.) szolgálják.
A Kormány az 1661/2013. (IX. 20.) számú határozatában döntött a 2015. évi Milánói
Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításáról. A magyar pavilon helyszínéül
szolgáló, 1910 m2 alapterületű ingatlanon szükséges, a Világkiállítást szervező
olaszországi felelősök által ellátandó területrendezési és beruházási munkálatok
fedezetére 2014-ben 1113,0 millió forint szolgál. A Kormány 1632/2013. (IX. 10.)
számú határozata alapján 2014-ben 600,0 millió forint szolgálja a Nemzeti Lovarda
létesítményfejlesztés megvalósítását. A Kormány az 1621/2013. (IX. 5.) számú
határozatában döntött a „Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye - Európai
Oktatási Központ” elnevezésű állami beruházás – MÁV Zrt. útján történő –
megvalósításáról. A projekt 2014. évi befejezetését 6208,0 millió forint szolgálja.
2014-ben is külön megjelenített jogcímen szerepelnek az Európai Uniós
fejlesztésekhez szükséges önerő biztosítását szolgáló támogatások 1 580,0 millió forint
összegben, amely alapvetően az állami tulajdonú társaságoknak biztosít lehetőséget a
fejlesztési projektek zökkenőmentes végrehajtásához. Az önrész kifizetések közvetlen
kezelésű műemlék ingatlanok uniós pályázataihoz, a társasági portfóliót érintő
projektekhez, a közműfejlesztésekhez köthető pályázatokhoz, valamint KÖZOP
projektre kerülnének felhasználásra.
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2/2. ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK
A hasznosítással kapcsolatos kiadások 2014. évre tervezett 17 613,0 millió forint
összegű tétele alapvetően az ingatlanvagyon állagmegőrzésére és a zömében
közfeladatot ellátó állami tulajdonú gazdasági társaságok támogatását foglalja magába.
Az ingatlanok fenntartásával járó kiadások együttes összege 7537,0 millió forint,
amely tartalmazza az MNV Zrt. által kezelt – nem kormányzati szervek által használt –
állami ingatlanok
- üzemeltetésével, fenntartásával, karbantartásával, javításával, veszélyforrás
megszűntetésével kapcsolatos kiadásokat (3777,0 millió forint),
- őrzés-védelmi kiadásait (1260,0 millió forint),
- a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartását, karbantartását,
éves műszaki felülvizsgálatát (2500,0 millió forint).
Ingatlanok fenntartására, üzemeltetésére, őrzésvédelmére 2014-ben rendelkezésre álló
összeg magasabb a bázisévi várhatónál, amely abból adódik, hogy jelentős többlet
ingatlan üzemeltetését kell biztosítani (MIK-től átkerült ingatlanok, MÁV
vasútüzemből kikerült ingatlanok, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt és
megvásárlandó több ezer ingatlan továbbá a műemlékek javítását, karbantartását érintő
program érdemi felgyorsulásával, a kiírt közbeszerzési pályázatok zárásával).
Az egyéb vagyonkezelési kiadások 1 740,0 millió forint összegű előirányzatán belül e
legnagyobb tételt (800,0 millió forint) a biztosítások, büntetések, bírságok, tranzakciós
illeték, állami tulajdonú ingatlannal kapcsolatos kártérítések, egyházi ingatlanokkal
kapcsolatos kártalanítások költségcsoportja jelneti. Itt számolandó el a központi
költségvetési szervek elhelyezése miatt felmerülő bérleti díj kifizetések és az állami
örökléssel kapcsolatban felmerülő költségek összege.
Az állami tulajdonú társaságok támogatására 8 336,0 millió forintot lehet fordítani
2014-ben a törvényjavaslat alapján.
A támogatások érintően a 1259/2013. (V.13.) Korm. határozat 14. pontjának
megfelelően kerültek a kiadások megtervezésre, mely előírja, hogy a többségi állami
tulajdonú gazdasági társaságok által ellátandó ágazati-szakmai feladatok kizárólag
ágazati forrásokból kerülhetnek finanszírozásra, a feladat jellege szerint érintett
minisztérium költségvetésének terhére.
Az MNV Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó alábbi társaságok
működéséhez nyújthat támogatást 2014-ban 6286,0 millió forint értékben. Ennek
legnagyobb tételét a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatására fordítható
5100,0 millió forint jelenti. A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a
Magyar Nemzeti Filmalap Zrt.-t illeti meg a hatoslottó játékadója 80%-ának megfelelő
forrás, e kiadási tétel e rendelkezés végrehajtását biztosítja. A törvényjavaslat
ugyanakkor lehetőséget biztosít arra, hogy a társaság e játékadó bevétel teljes
összegének megfelelő támogatásban részesüljön miniszteri engedély alapján az
előirányzat túllépésével.
Az MFB Zrt. 2013-ban 2 050,0 millió forintot fordíthat állami tulajdonú társaságok
támogatására. Ezen belül az erdőgazdaságok támogatásának célterületei közé a
természeti károk felszámolása, az erdészeti közmunkaprogram, valamint a közhasznúés közjóléti szolgáltatások ellentételezése tartoznak. A Kincsem Nemzeti Lóverseny és
1022

Lovas Stratégiai Kft. támogatása a társaság tulajdonában és vagyonkezelésében lévő
műemlék ingatlanok fenntartásának és karbantartásának finanszírozását segíti.
2/3. ALCÍM: AZ ÁLLAMOT KORÁBBI TULAJDONOSI DÖNTÉSEIHEZ KAPCSOLÓDÓAN
TERHELŐ KIADÁSOK

A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó – együttesen 13 234,0 millió forint összegű –
kiadások szerződéses, illetve jogszabályi rendelkezésekből eredő kötelezettségek
alapján terhelik az államot. Ezek a kiadások két nagy csoportra oszlanak. A korábbi
értékesítésekhez kapcsolódó, helytállási típusú kiadások előirányzatai – a költségvetési
törvény rendelkezése szerint – külön szabályozás nélkül is eltérhetnek a tervezettől.
A helytállási típusú kiadásokra – a korábbi évek tapasztalatai és a függő kötelezettség
állomány alapján – összesen mintegy 3,9 milliárd forint került beállításra a 2014. évi
költségvetési tervjavaslatba. A helytállási típusú kiadásoknál a biztonságos tervezés
elve alapján azoknak a jelenleg folyamatban lévő pereknek az értékén alapul az
előirányzat, amelyeknél az MNV Zrt. alperesi pozícióban szerepel, így abból az
államot jogerős pervesztesség esetén fizetési kötelezettség terhelheti. Tekintettel arra,
hogy mind a kötelezés összege, mind annak várható időpontja a peres eljárás
folymatáról, illetve a peres eljárásban érvényesülő bírói mérlegeléstől függ, így a
tervezés során a teljes perben érvényesített tőkekövetelés szerepel a kifizetések
alapjaként. A jogszabályon alapuló kifizetések meghatározó tétele a kárpótlási jegyek
ellenében fizetendő életjáradék.
A korábbi értékesítésekhez kapcsolódó kiadások másik nagy csoportja a
környezetvédelmi kiadásoké. A környezetvédelmi kárelhárítás 2014. évre tervezett
összege 9 300,0 millió forint. A 2014. évi nagyobb összegben betervezett kiemelt
projektjei a következők:
MEGNEVEZÉS

millió forint
TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE

Nitrokémia
Zrt.
Séd-Nádor
Csatorna
Mecsek-Öko Zrt. – bányabezárás, rekultiváció
Mecsek-Öko Zrt. - Recsk – I..
Simontornya, volt bőrgyár kármentesítés
Ingatlanok kármentesítése
Műszaki ellenőrzés, audit
Peremarton, iszaptavak rekultivációja
Tszavasvári (Alkaloida) rekultiváció
Egyéb kármentesítés
Összesen:

2000,0
2000,0
2200,0
350,0
550,0
150,0
600,0
1000,0
150,0
9 000,0

2014-től a volt szovjet ingatlanok kármentesítési munkáinak fedezete is ezen az
előirányzaton kap helyet. Az erre tervezett 300,0 millió forint összeg keretében az
MNV Zrt. a kunmadarasi repülőtér és a szentkirályszabadjai repülőtér kármentesítését
végezteti. A korábban befejezett kármentesítéseket követően az MNV Zrt.
utómonitoring végzésére kötelezett.
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2/4. ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI
A vagyongazdálkodás egyéb kiadásaira 2014. évben 24 640,0 millió forint összegű
előirányzat biztosít forrást.
A vagyongazdálkodási tevékenységhez igénybe venni tervezett tanácsadók,
értékbecslők és jogi képviselők 2300,0 millió forint összegű díja tartalmazza a Herzogperrel, illetve további restitúciós perekkel kapcsolatos jogi képviselet költségét
(700,0 millió forint), valamint az MNV Zrt. és az MFB Zrt. tevékenységével
kapcsolatos társasági részesedések és ingatlanok értékesítéséhez, vagyonkezeléséhez
kapcsolódó szakértői költségek.
A tanácsadók, értékbecslők, jogi képviselők díjának 2013. évi eredeti tervnél mintegy
200,0 millió forinttal magasabb – 2 300,0 forintos – szintjét alapvetően a társasági
portfólió területén pótlólagosan, egyedi tételekként jelentkező tanácsadói kifizetések
miatt indokolt. Továbbá a megemelt összeg igazodik ahhoz a koncepcióhoz, hogy az
MNV Zrt. a vagyonkezelési feladatok mellett fokozottabban vesz részt a kormányzati
projektekben, végzi az állami társaságok közös beszerzéseit, valamint erőteljesebben
felügyeli az állami társaságok közbeszerzési tevékenységét. Mindemellett a viziközmű
társaságok reorganizációjához kapcsolódó értékbecslői, valamint egyes 2014. évben
jelentkező pénzügyi műveletek végrehajtásához szükséges tanácsadói költségek
kerültek megtervezésre.
Az állami vagyonról szóló törvény szerint az MNV Zrt. szervezetének működéséhez
szükséges forrást a központi költségvetésből kell biztosítani. Hasonló rendelkezést
tartalmaz az MFB Zrt.-ről szóló törvény is. E rendelkezések alapján biztosít a
törvényjavaslat a társaságok működésének támogatására 8000,0 millió forintot. Az
MNV Zrt. működését 2014. évben 7400,0 millió forint, az MFB Zrt. működését
600,0 millió forint támogatás szolgálja.
A Richter Gedeon Zrt. részvényekre átcserélhető kötvények kamatkiadásaira a
tervjavaslat 10,3 milliárd forintot tartalmaz, értéke megegyezik a bázisévivel. A
tervérték a 833,3 millió eurós kötvényállományra számított éves 4,4%-os kamattal
számol. A tervsor felülről nyitott kiadási jogcímként kerül meghatározásra.
2014-ben is folytatódik az Országleltár projekt (állami ingatlanvagyon felmérése),
amelynek az MNV Zrt.-nél megvalósuló elemei – a 2013. évi program áthúzódó
elemei miatt – összesen 2 500,0 millió forint kifizetést tesznek szükségessé.
A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások tervezett
1,5 milliárd forint összegű előirányzata kizárólag a vagyonkezelésben lévő
ingatlanokkal (megvásárolt NET-es ingatlanok, ócsai lakópark) kapcsolatos feladatok
ellátására fordíthatja a NET Zrt az elszámolási kötelezettség teljesítése mellett.
2/5. ALCÍM: FEJEZETI TARTALÉK
Az 5 000,0 millió forint összegű fejezeti tartalék a vagyongazdálkodással összefüggő,
előre nem, vagy nem pontosan tervezhető kiadások kezelésére szolgál, illetve a
feszültségpontok, kockázati tényezők kezelését hivatott megoldani. A törvényjavaslat
egyedi 1000,0 millió forintot meg nem haladó ügylet esetén a nemzeti fejlesztési
miniszter és a nemzetgazdasági miniszter engedélyéhez köti a tartalék felhasználását,
ennél magasabb összegű ügyletek esetén pedig a Kormány jóváhagyására van szükség.
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XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek
és kiadások
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A kincstári vagyon részét képező Nemzeti Földalapba tartozó ingatlanok körét a Nemzeti
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: Nfatv.) határozza meg. A
Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályait – az Nfatv. által
előírt földbirtok-politikai irányelveket alapul véve – önálló kormányrendeletek rögzítik. A
Nemzeti Földalap felett az állam nevében a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a
Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) útján az agrárpolitikáért felelős
miniszter gyakorolja. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos polgári jogviszonyokban az államot
– törvény eltérő rendelkezése hiányában – az NFA képviseli.
A Nemzeti Földalap rendeltetése az állami tulajdonban lévő termőföldvagyonnal való
gazdálkodás, ezen belül:
- a vagyoni körhöz kapcsolódó teljes körű tulajdonosi joggyakorlás a Magyar Állam
érdekeinek érvényesítése céljából,
- a vagyoni kör teljes egészének hasznosítása,
- a földbirtok-politikai irányelvek alapján előnyben részesített gazdálkodók,
földhasználók földhöz jutásának elősegítése,
- a hasznosítatlan földrészletek haszonbérbe adása,
- az állami termőföldvagyon portfólió-tisztítása, összetételének és minőségének javítása,
- a hasznosításból származó bevételek növelése piaci mértékű haszonbérleti díjak és
földárak érvényesítésével.
A Nemzeti Földalappal való gazdálkodás során kiemelt cél:
- a családi gazdaságokon alapuló korszerű birtokszerkezet kialakításának előmozdítása,
- az állattenyésztési tevékenység folytatásához szükséges termőföld biztosítása,
- versenyképes birtokméretek kialakítása (birtokrendezés),
- a pályakezdők és a fiatal agrárvállalkozók, mezőgazdasági vagy erdészeti szakirányú
végzettséggel rendelkezők földhöz jutásának elősegítése,
- szociális és közfoglalkoztatási földprogramok támogatása,
- a termőföldnek a mezőgazdasági termelés ökológiai feltételeire, valamint a
gazdaságosság és jövedelmezőség szempontjaira figyelemmel történő hasznosításának
elősegítése.
Az NFA a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyont az Nfatv.-ben rögzített szabályok szerint
- eladással nyilvános pályázat vagy árverés útján, vagy egyszerűsített, gyorsított
eljárásban ezek mellőzésével,
- nyilvános pályázat útján történő haszonbérbeadással,
- a termőföld hasznosítási kötelezettségnek eleget téve ideiglenes megbízási
szerződéssel, vagy az NFA saját földhasználatával,
- nyilvános pályázat útján történő vagyonkezelésbe adással,
- birtok-összevonási célú földcserével hasznosítja.
A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások a fejezet kiadásai és bevételei, a
központi költségvetés központosított kiadásait és bevételeit képezik.
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1.

CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos 2014. évi bevételek összege 16 684,0 millió forint, amely
közel fele-fele arányban oszlik meg a termőföldek értékesítéséből származó bevételek és a
vagyonhasznosításból eredő haszonbérleti díjak között.
1.

ALCÍM: ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK

A termőföld és az egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételeket magában foglaló
Értékesítési bevételek alcím 2014. évi előirányzata 8 484,0 millió forint.
A Termőföld értékesítéséből származó bevételek jogcím 8 474,0 millió forintot tesz ki. Az
előirányzat előző évihez képest jelentősebb mértékű növekedése részben azon jogszabályi
változásra vezethető vissza, amely alapján az NFA a korábbi maximum egy hektár helyett
immár a három hektárt meg nem haladó térmértékű földrészletekre köthet egyszerűsített,
gyorsított eljárásban adásvételi szerződéseket. Másrészt az állam tulajdonában lévő termőföldi
ingatlanvagyon folyamatban lévő felmérése és rendezése során bővült az értékesítésre
alkalmas földrészletek köre.
A Nemzeti Földalapba számos olyan földrészlet tartozik, amelyek hasznosításának
legcélszerűbb módja az értékesítés, tekintettel arra, hogy azok haszonbérletbe adása nem,
vagy rendkívül nehezen, körülményesen és ezzel együtt költségesen hajtható végre. Ezek
jellemzően kisméretű, elszórtan elhelyezkedő, elhanyagolt vagy rossz kultúrállapotú, ennek
okán nem ritkán különféle bírsággal terhelt, többnyire osztatlan közös tulajdonú, vagy
zártkerti ingatlanrészletek. Az osztatlan közös tulajdonú ingatlanban az állam tulajdoni
hányadának értékesítése a polgári törvénykönyv szabályai szerint a tulajdonostársak, mint
vevők felé közvetlenül, elővásárlási joguk alapján történik. A 2014. évben értékesíteni
tervezett 5 500 ingatlan 11 298,6 hektárt tesz ki, a tervezett átlagos értékesítési ár
750 000 forint/hektár.
Ezen a bevételi jogcímen kerülhet elszámolásra továbbá a birtok-összevonási célú
termőföldcserék Magyar Államot megillető esetleges értékkülönbözete, azonban az
egyenértékű csere elvéből kiindulva tervszinten effajta bevétel nem számszerűsíthető.
Az Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek jogcím előirányzata az előző évhez
hasonlóan 10,0 millió forintot tesz ki. Erre a jogcímre folyhatnak be a Nemzeti Földalapba
tartozó termőföldekhez kapcsolódó, művelésből kivett földrészletek (út, árok, stb.), illetve a
termőföldek más, közérdekű célú hasznosítása érdekében művelés alóli kivonásukat követő
értékesítéséből származó bevételek.
2.

ALCÍM: HASZNOSÍTÁSI BEVÉTELEK

A Hasznosítási bevételek alcím 2014. évi előirányzata 7 600,0 millió forint, amely magában
foglalja
- a termőföldek és a vadászati jogok haszonbérbe adásából eredő haszonbérleti díjakat,
- a termőföldek kultúrállapotban való tartását, hasznosítását célzó ideiglenes
földhasználatot biztosító megbízási szerződésekből származó földhasználati díjakat,
- a termőföldek vagyonkezelésbe adásához kötődő vagyonkezelési díjakat.
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A haszonbérleti típusú díjakból várható befizetés összege 6 750,0 millió forintot jelent. Az
NFA által haszonbérlettel (és ideiglenes földhasználati megbízási szerződésekkel)
hasznosított terület nagysága 357 000 hektár. A 2014. évi tervezett átlagos termőföld
haszonbérleti díj 1 050 Ft/AK/év értékben állapítható meg, amelynek meghatározása
figyelemmel van
- a fennálló régebbi haszonbérleti megállapodások különböző díjmértékeire (550 900 Ft/AK/év),
- az új haszonbérleti szerződésállomány átlagos díjmértékére (1 250 Ft/AK/év),
- az ideiglenes földhasználatot biztosító megbízási szerződések átlagos földhasználati
díjmértékére (1 350 Ft/AK/év).
A magyarországi átlagos termőföld minőséget figyelembe véve mintegy 6,1 millió
aranykorona után a termőföldek haszonbérbeadásából származó haszonbérleti díjak összege
6 400,0 millió forintot tesz ki. Ezeken túl a vadászati jogok haszonbérletéből 350,0 millió
forint befizetés várható, amely a 2014. évi díjakon felül tartalmazza az ez idáig be nem szedett
2011. január 1-je és 2013. december 31-e közé eső időszakra vonatkozó vadászati
haszonbérleti díjakat is. A fizetési kötelezettség 500 000 hektár területet érint, az egy hektárra
eső éves díjmérték 175 forint.
A vagyonkezelési típusú díjakból várható befizetés összege 350,0 millió forintot jelent. Ezen
díjbevételek alapját az állami tulajdonban lévő erdészeti társaságokkal fennálló
vagyonkezelési szerződések képezik. Az összeg a 2014. évi díjakon felül tartalmazza az
erdészeti társaságoktól ez idáig be nem szedett 2012. január 1-je és 2013. december 31-e közé
eső időszakra vonatkozó vagyonkezelési díjakat. A fizetési kötelezettség mintegy
918 000 hektár területet érint, az egy hektárra eső éves díjmérték 127 forint.
Mindezeken túl 500,0 millió forint korábbi években keletkezett, és követelésként
nyilvántartott hasznosítási díj beszedése, behajtása valósul majd meg.
3.

ALCÍM: EGYÉB BEVÉTELEK

Az Egyéb bevételek alcím 2014. évi előirányzata 600,0 millió forint, amely az alábbi
bevételeket foglalja magában:
- a termőföldek értékesítéshez kapcsolódóan az NFA által igénybe vett, de a későbbi
adásvételi eljárás során a vevőkre áthárított értékbecslés költsége (összesen 357,0 millió
forint, átlagosan 65 000 forint/értékbecslés),
- a termőföld haszonbérleti pályázatokra jelentkezők által fizetett regisztrációs díj
(összesen 90,0 millió forint, átlagosan 30 000 forint/regisztráció),
- szolgalmi jogból származó szerződésekben érvényesített ellentételezések (összesen
153,0 millió forint, átlagosan 300 forint/m2).
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2.

CÍM: A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonra fordítható kiadások 2014-ben együttesen
20 574,0 millió forintot tesznek ki, amelynek több mint felét az életjáradék ellenében történt
földvásárlások utáni kifizetések, közel egynegyedét a termőföld-vásárlási, míg valamivel
kevesebb, mint egyötödét a vagyongazdálkodással közvetlenül összefüggő kiadások jelentik.
1.

ALCÍM: FELHALMOZÁSI JELLEGŰ KIADÁSOK

A Felhalmozási jellegű kiadások alcím 2014. évi előirányzata 5 000,0 millió forint, amely a
Termőföld vásárlás jogcímének kiadásait foglalja magában.
A termőföldvásárlásra tervezett összegek előző évihez mért növekedése elsősorban azzal függ
össze, hogy 2014. április 30-án lejár a termőföldekre vonatkozóan jelenleg a külföldiekkel
szemben fennálló tulajdonszerzési tilalmak és korlátozások rendszere. Ehhez kötődően az
államot a földbirtok-politikai irányelvek érvényesítése, valamint a közfoglalkoztatás és más
egyéb közérdekű célok megvalósítása érdekében megillető elővásárlási jog aktívabb
gyakorlása hozzájárulhat a termőföldpiac élénkítéséhez és szabályozásához, a racionális
földtulajdonosi és bérleti rendszer kialakulásához, illetve a „zsebszerződések” kiszűréséhez,
azok teljesülésének megakadályozásához.
Az előirányzat egyrészt a Magyar Állam jogszabályban foglalt termőföld elővásárlási jogának
gyakorlásához kapcsolódó kiadásokat, másrészt a jogszabály alapján az állam részére
ellenérték fejében felajánlott termőföldek megvételének kiadásait tartalmazza. A földvásárlás
kiterjed az osztatlan közös tulajdoni hányadok csökkentését szolgáló tulajdonosi közösség
megszüntetésére vonatkozó szerződésekre és az 1/1 arányú termőföld ingatlanok vásárlására
is. E kiadási jogcímen kerül elszámolásra továbbá a birtok-összevonási célú termőföldcserék
Magyar Államot terhelő értékkülönbözete is. A tervezett átlagos vételi ár, figyelemmel a
földrészletek változó elhelyezkedésére és földminőségére, 1 000 000 forint/hektár, így 2014ben összesen mintegy 5 000 hektár termőföldterülettel gyarapodhat a Nemzeti Földalapba
tartozó vagyon.
2.

ALCÍM: HASZNOSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KIADÁSOK

A Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím 2014. évi előirányzata 11 890,0 millió
forint, amely az Életjáradék termőföldért és az Egyéb vagyonkezelési kiadások
jogcímcsoportjait, valamint a Hasznosítási kötelezettség kiadásai jogcímet foglalja magában.
A Nemzeti Földalaphoz kapcsolódó legnagyobb és egyben meghatározó terhet jelentő kiadás
a termőföldért fizetendő életjáradék, amelyhez kötődően a kifizetni tervezett összegek előző
évi szinten maradása tervezhető, figyelembe véve a programokban részt vevők halandósági
adatait, az életjáradék tárgyévet megelőző évben megvalósult átlagos nyugdíjemeléshez
kötődő emelkedése mértékét, és azt, hogy az NFA jövőre új programot nem tervez indítani. A
10 800,0 millió forint összegű előirányzat a Nemzeti Földalap felett 2002. augusztus 1-je és
2010. augusztus 31-e között tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek által megkötött
életjáradéki szerződésekben a Magyar Állam terhére vállalt fizetési kötelezettségek 2014. évi
kiadásait tartalmazza. A halandósági statisztikákat és az életjáradéki szerződésállományt
alapul vevő 2012. december 31-ei fordulónappal készített aktuáriusi számítás alapján 2014ben a járadékosok várható létszáma 17 430 fő, míg az egy járadékosra jutó életjáradék
összege 619 621 forint/év.
Az ingatlanok fenntartásával járó hasznosítási kötelezettség 365,0 millió forintra tervezett
kiadásai a Nemzeti Földalapba tartozó egyes földrészletek Nfatv. szerinti hasznosításáig
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(haszonbérbe vagy vagyonkezelésbe adás, értékesítés, földcsere) a termőföld védelméről
szóló jogszabályok alapján fennálló hasznosítási kötelezettség teljesítésével (kultúrállapot
fenntartása, parlagfű-mentesítés) kapcsolatos kiadásokat foglalják magukban. Az előirányzat
előző évihez mért növekedését az alábbi tények indokolják:
- folytatódik a lejáró haszonbérleti szerződésekkel érintett termőföldek nyilvános
pályázatok útján történő haszonbérbe adása,
- a növekvő termőföldvásárlások révén gyarapszik azon területek mértéke, ahol a
hasznosítási kötelezettség teljesítését az NFA-nak időlegesen saját földhasználatával kell
biztosítania,
- a termőföldek állapotának felmérését követően szükséges az osztatlan közös tulajdonú
ingatlanok egy részében a fennálló tulajdonközösség megszüntetése, a földrészletek
megosztása, illetve a művelési ág változások ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetése,
- megkezdődhet a halastó és az ültetvény művelési ágú termőföldek haszonbérbe adása
feltételeinek kialakítása.
A 725,0 millió forint összegű Egyéb vagyonkezelési kiadások előirányzat a Nemzeti
Földalapba tartozó vagyoni körhöz kapcsolódó, nem hasznosítási jellegű kiadásokat
tartalmazza. Ilyen kiadások különösen:
- a vagyonkezelési tevékenységet végző megyei területi irodák költségei (irodabérlés és
üzemeltetés, gépkocsi fenntartás, telekommunikációs kiadások, egyéb közvetlen működési
kiadások a személyi jellegű kifizetések és járulékok nélkül),
- a vagyonnyilvántartás és gazdálkodás szükségleteit kielégítő digitális térképi állomány
időszakos frissítésének kiadásai,
- a vadászati és erdőadattári nyilvántartások adatállományának a Nemzeti Földalap
vagyonnyilvántartásával
és
a
földhivatali
ingatlan-nyilvántartással
történő
azonosíthatósága megteremtésének költségei,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek különböző rekultivációs, művelési ág
helyreállítási munkálatainak, az illegálisan lerakott hulladékok elszállításának kiadásai,
- az NFA elődei által kiadott tulajdonosi hozzájárulások alapján megvalósított
értéknövelő beruházások lejáró haszonbérleti szerződés miatti elszámolásának költségei,
- a Nemzeti Földalapba tartozó földvagyonhoz kapcsolódó különféle hatósági
határozatok alapján fizetendő kiadások,
- a földtulajdonost terhelő egyéb kiadások (mezőőri járulék, földmérési jelek
helyreállítása, stb.),
- a Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek után fizetendő általános forgalmi adó
megfizetése.
3.

ALCÍM: A VAGYONGAZDÁLKODÁS EGYÉB KIADÁSAI

A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai alcím 2014. évi 2 684,0 millió forint összege a Nemzeti
Földalapba tartozó vagyonnal való gazdálkodást hosszú, illetve rövidtávon segítő
szolgáltatások igénybevételének költségeit, továbbá egyéb, járulékos jellegű kiadásait foglalja
magában.
A Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díjára 859,0 millió forintot fordíthat az NFA.
Az előirányzat tartalmazza
- az elővásárlási joggal történő földvásárlások végrehajtásához, a földfelajánlások
teljesítéséhez, illetve a termőföldek értékesítéshez szükséges mintegy 7000 darab
értékbecslés költségeit,
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- a termőföld átruházások folyamatát támogató és az egyes szerződéskötéseket
ellenjegyző jogi képviselők, valamint az NFA dolgozói által nem gyakorolható különféle
szakértői (könyvvizsgálat, közbeszerzés, stb.) és kisegítő tevékenységek kiadásait.
Az Eljárási költségek, díjak jogcímcsoport 300,0 millió forint előirányzata az NFA-t terhelő
peres ügyek perviteli, illetve kapcsolódó szakértői kiadásait tartalmazza. Ezek közül is
kiemelkedő mértékben az ún. Hubertus Bt. ellen indított keresetek (magyar és osztrák
bíróságon vitt perek) kiadásai kerülnek teljesítésre.
Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés jogcímcsoport kiadása 500,0 millió forint. Az
NFA 2011-ben megkezdte és a 2014. évben is folytatni kívánja a Nemzeti Földalapba tartozó
földvagyon felmérését. Az előirányzat a földvagyon auditálásához kötődően felmerülő
munkák (természetbeni és ingatlan-nyilvántartási állapot, jogi és hasznosítási helyzet
felmérése, tanúsítvánnyal való dokumentálása) költségeit foglalja magában. A 2014. évre
tervezett elvégzendő munkák különösen:
- a jogszabályban előírt Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartás fejlesztése,
- az érintett többtízezer földrészlet tanúsítványainak feldolgozása,
- az adatok vagyon- és szerződés-nyilvántartással való összevetése,
- a termőföld hasznosítási szerződések felülvizsgálata (a földhasználat tárgyát képező
földrészletek egyeztetése, valamint a kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesítésének
visszamenőleges ellenőrzése) és szükség szerinti módosítása,
- az adatok vagyon-nyilvántartási rendszerbe történő betöltésének ellenőrzése,
felülvizsgálata és auditálása.
A feladat folyamatos teljesítését indokolja, hogy a Nemzeti Földalapba folyamatosan kerülnek
földrészletek egyrészt a különböző tulajdonosi joggyakorlókkal létrejövő átadás-átvételi
eljárások során, másrészt örökléssel, ingyenes földfelajánlással, vagy vásárlással. A várható
fajlagos költség a 2011-2013. évi helyszíni szemléken alapuló földvagyon auditálás egy
földrészletre jutó átlagos költségének megfelelően állapítható meg:
-

érintett földrészletek száma: 18 520 darab,
egy földrészletre jutó átlagos költség: 27 000 forint/darab.

Az Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése jogcímcsoport előirányzatának összege
1 000,0 millió forint. A megalapozott tulajdonosi joggyakorlás szükségessé teszi a jogilag
rendezetlen állami tulajdonban lévő termőföldek jogi rendezését, a jogszerűtlen, illetve a
valóságnak nem megfelelő állapotok tisztázását az érintett földrészletek minél teljesebb körű
hasznosítása érdekében. Ezen belül is rendezni kell – figyelemmel az Nfatv. 3. § (3)-(3a)
bekezdéseiben nevesített – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., a Gyógyszerészeti és
Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet, valamint az NFA együttes tulajdonosi
joggyakorlásába tartozó földrészletek jogi helyzetét. Az átvett érintett ingatlanok jelenleg
ismert száma mintegy 5 000 darab, területe 40 000 hektár, ami a folyamatban lévő
vagyonátadás-átvételekkel 2014-ben is bővülni fog. Az állami tulajdonú ingatlanok jogi
rendezése
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LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap

1034

I. A célok meghatározása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap (NFA) 2014. évi költségvetésének tervezete az Alap működését
szabályozó törvényekben, a Tervezési Tájékoztatóban foglaltakra, valamint a 2013-2014. évi téli
átmeneti közfoglalkoztatás forrásigényére figyelemmel került összeállításra.
Az államadósság tartós csökkentése, valamint újratermelődésének megakadályozása érdekében több
kritikus terület kapott kiemelt figyelmet, melyek között szerepelt a foglalkoztatás és munkaerőpiac
területe is. A javasolt intézkedések közül az aktív és szakképzési eszközök kiadásainak, valamint a
passzív ellátások kiadásainak átalakítása továbbra is meghatározó az NFA költségvetésének
tervezése során.
A Nemzeti Együttműködés Programjában már 2010. évben megfogalmazásra került, hogy a
közfoglalkoztatás révén széles tömegek megmozgatása lehetséges olyan célok érdekében, ami által
új érték keletkezik.
A megújult, átalakult közfoglalkoztatási program célja, hogy
- növelje a munkaerőpiacon hátrányban lévők, köztük az alacsony iskolai végzettségűek, tartósan
munka nélkül lévők, megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását/ foglalkoztathatóságát,
- a segély és a munkaerőpiaci minimálbér bér között megállapított bérezési rendszerrel fokozza az
álláskeresési aktivitást, valamint
- elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérést/belépést.
A munka világából tartósan kiszorultak egy része számára az elsődleges munkaerőpiac nem tud
megfelelő munkát biztosítani, ezért – a múlt évhez hasonlóan – a 2014. évi költségvetésnek is egyik
legfontosabb célja, hogy a Start-munka program keretében mintegy 250-300 ezer ember munkát
kapjon.
A Start-munka program finanszírozása 2014. évben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul
meg.
Az Alap biztosítja továbbra is a foglalkoztatási és képzési aktív eszközök működtetéséhez, a
szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz, a bérgarancia támogatásokhoz szükséges pénzügyi
forrást, valamint finanszírozza az álláskeresési ellátásokat. Az európai uniós források fogadásához a
foglalkoztathatóság fejlesztésére és az alkalmazkodóképesség javítására szolgáló prioritások
tekintetében társfinanszírozással járul hozzá az Alap. A Társadalmi megújulás Operatív Program
(TÁMOP) „Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások”, illetve „Foglalkoztatást ösztönző
normatív támogatások” intézkedései esetében, valamint a 2014-2020-as időszak tervezett
munkaerőpiaci programjainak tekintetében az NFA előfinanszírozást teljesít.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap 2014. évben a Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő
hozzájárulás címen részesül költségvetési támogatásban, ennek tervezett összege 95 936,7 millió Ft.
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap működésével összefüggő rendelkezéseket a foglalkoztatás
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (Flt.), a szakképzési
hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény (Szht.),
illetve a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények
módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény tartalmazza.
Az Alappal a foglalkoztatáspolitikáért, valamint a szakképzésért és felnőttképzésért felelős
miniszter (nemzetgazdasági miniszter) rendelkezik, amely jogát a közfoglalkoztatásra rendelkezésre
álló előirányzat tekintetében a közfoglalkoztatásért felelős miniszterrel (belügyminiszter)
megosztva gyakorolja. A képzési alaprész központi keretéből az oktatásért felelős miniszter
szakképzéssel összefüggő feladatai ellátáshoz szükséges forrás biztosításáról az oktatásért felelős
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miniszter (emberi erőforrás miniszter) és a szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter külön
megállapodásban dönt.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2014-ben: (törvényi címrend szerinti
felsorolásban, cím szám és alcím megadásával)
25 cím TÁMOP intézkedések bevételei
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program ún. „egycsatornás
finanszírozási” rendszerben, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból lebonyolításra kerülő
programjainak megvalósítása során, a projekt előrehaladási jelentésekben igényelt támogatási
összegek az EU által megtérítésre kerülnek az Alap javára. A TÁMOP intézkedések bevételeként a
2014-es tervévben 46 000 millió Ft bevétellel számoltunk.
26 cím Egyéb bevétel
1 alcím Területi egyéb bevétel
2 alcím Központi egyéb bevétel
3 alcím Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
A foglalkoztatási alaprészből visszterhesen nyújtott kölcsönökből, támogatások és ellátások
visszaköveteléséből keletkező visszafizetésekből, bírságokból, kamatokból, valamint különféle
egyéb bevételekből a tervévben a területi NFA-t illetően 750 millió Ft, a központi NFA tekintetében
1 000 millió Ft tervezett bevétel folyik be az Alapba. A szakképzési és felnőttképzési egyéb
bevételek jogcímen 650 millió Ft bevételt terveztünk.
31 cím Szakképzési hozzájárulás
A szakképzési hozzájárulás tekintetében a hozzájárulásra kötelezettek továbbra is megválaszthatják
a kötelezettségük teljesítésének formáját. A szakképzési hozzájárulás alapja a hozzájárulásra
kötelezettet terhelő szociális hozzájárulási adó alapja, a kötelezettség mértéke 1,5%. A korábbi
tendenciákat, valamint a jogszabályi változásokat figyelembe véve a szakképzési hozzájárulásból
befolyó bevétel 2014-ben a tervek szerint 57 071,1 millió Ft lesz.
33 cím Bérgarancia támogatás törlesztése
A bérgarancia támogatások keretében nyújtott kölcsönökből visszaáramló bevétel a tervek szerint
2014-ben 1 000 millió Ft lesz.
35 cím Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada
2014-ben az egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányadának tervezett
összege 125 041,5 millió Ft-ot tesz ki. A járulék várható összegének a tervezésénél a
makrogazdasági mutatók szerinti bruttó bér- és keresettömeg változás, valamint a kisadózók tételes
adója és a kisvállalatok adója várható hatásai kerültek figyelembe vételre.
39 cím Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás
A Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás jogcímen 2014. évben 95 936,7 millió
Ft költségvetési támogatásként befolyó bevételben részesül az Alap. E támogatásra a szociális
hozzájárulási adó felosztásának 2012. évi változása miatt van szükség.
III. A célok eléréséhez 2014-ben tervezett feladatok, programok: (törvényi címrend szerinti
felsorolásban, cím szám és alcím szám megadásával)
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1 cím Aktív támogatások
1 alcím Foglalkoztatási és képzési támogatások
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapban foglalkoztatási és képzési támogatásokra rendelkezésre álló
előirányzat 27 000 millió Ft, az előző évivel azonos mértékben került megtervezésre. Az előirányzat
összege a Konvergencia Programban megfogalmazott, az aktív és a szakképzési eszközökre
vonatkozó célokat továbbra is érvényesíti.
Ez az előirányzat felosztásra kerül decentralizált, valamint központi keretre.
A decentralizált keret a megyei/fővárosi kormányhivatalok munkaügyi központjai részére allokálva,
a foglalkoztatási törvényben meghatározott különféle aktív eszközök működtetésének
finanszírozására szolgál. A tervévben havonta átlagosan 30-40 ezer fő támogatott foglalkoztatása,
illetve képzése valósul meg, ami hozzájárul a munkanélküliségi ráta csökkenéséhez.
A központi keretből meghatározóan munkahelyteremtés és munkahelymegőrzés, továbbá központi
foglalkoztatási programok finanszírozására kerül sor.
7 alcím Szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése
A szociális hozzájárulási adókedvezmény megtérítése a pályakezdő fiatalok START-kártyával
történő foglalkoztatása után járó kedvezményt tartalmazza. E jogcím 2013. évi előirányzatának
összege 6 000 millió Ft, a 2014. évi tervezett előirányzaté – tekintettel az idei várható felhasználás
alakulására – 5 000 millió Ft. A START-kártyával 2014. év folyamán havonta átlagosan, várhatóan
30-35 ezer fő foglalkoztatása valósul meg.
2 cím Szakképzési és felnőttképzési támogatások
A 2014. évi előirányzat tervezett összege – a Konvergencia Programban megfogalmazott, az aktív
és a szakképzési eszközökre vonatkozó célokkal összhangban, a jogszabályváltozások további
érvényesítésével, valamint az Szht. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott alapnormatíva emelésével
összefüggésben – 26 400 millió Ft-ban került meghatározásra.
Az előirányzat biztosít forrást: a szakképzési hozzájárulásra nem kötelezett szervezetek
tanulószerződéses gyakorlati képzésének támogatására, az egyedi kormánydöntésen alapuló
beruházásösztönző képzési programok és nagy számban tanulószerződést vállaló gazdálkodó
szervezetek tanműhelyfejlesztésének támogatására, továbbá az előző évekhez hasonlóan a képzési
alaprész kiadási előirányzatából kerülnek finanszírozásra a szakiskolai tanulmányi ösztöndíj
program keretében nyújtott támogatások is.
Az alaprészen belül a decentralizált keret biztosít forrást – a gyakorlati képzés tárgyi eszközei
elszámolhatóságának, valamint a saját döntés szerinti hozzájárulás-felhasználási lehetőségek
megszüntetése miatt, ennek kompenzációjaként – a gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközfejlesztések támogatására.
4 cím Passzív kiadások
1 alcím Álláskeresési ellátások
2011. évben az álláskeresési támogatások rendszere jelentősen átalakult a mielőbbi elhelyezkedés
ösztönzése érdekében. Az előirányzat 2014. évi tervezett összege 56 000 millió Ft-ban került
megállapításra.
Ez az előirányzat az álláskeresési járadékot, a nyugdíj előtti álláskeresési segélyt, valamint az
ellátások megállapításával kapcsolatos útiköltség-térítést és az ellátásokkal összefüggő közvetlen
költségeket foglalja magába.
Álláskeresési járadékban, a tervévben havonta átlagosan 49 ezer fő részesül. Az álláskeresési
járadék átlagos havi összege a tervek szerint 79,7 ezer Ft/fő/hó lesz. Álláskeresési segélyben 2014ben havonta várhatóan 17,7 ezer fő részesül, segélyük összege 39,2 ezer Ft/fő/hó lesz. Egyéb
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költségekre (postaköltség, útiköltség-térítés, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok költségei) 0,8
milliárd Ft kiadással számoltunk.
4 alcím Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
A korábban megállapított korengedményes nyugdíjak folyósítása kapcsán – a korengedményes
nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a folyó kiadások különbözeteként – adódó folyó hiányt
az Alap megtéríti a Nyugdíjbiztosítási Alap részére. A Nyugdíjbiztosítási Alapnak tervezett átadás
2014. évi előirányzata 313,9 millió Ft.
5 cím Bérgarancia kifizetések
A bérgarancia alaprészből a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezetek dolgozóikkal szemben
fennálló, munkabér- és végkielégítés tartozásának kiegyenlítésére szolgáló támogatások a
Bérgarancia Alapról szóló 1994. évi LXVI. törvény alapján nyújthatók. A bérgarancia kifizetések
2014. évi tervezett előirányzata – a 2013. évi várható felhasználást figyelembe véve – 6 000 millió
Ft-ban került meghatározásra.
6 cím Működtetési célú kifizetések
A kincstári tranzakciós díj és a pénzügyi tranzakciós illeték fizetési kötelezettségek teljesítésére
2014. évre 1 600 millió Ft előirányzatot terveztünk.
8 cím Startmunka-program
A 2014. évi költségvetés tervezetében 183 805,3 millió Ft került e célra megállapításra, melyből a
2013. évről áthúzódó támogatásokon felül új indítású országos közfoglalkoztatási programok és
kistérségi mintaprogramok valósulhatnak meg, valamint a hagyományos önkormányzati
közfoglalkoztatás a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás formájában és a szociális
földprogrammal. A kistérségi startmunka mintaprogramok megvalósításánál az előző két év után
már szükségesnek látszik a csökkenő támogatási intenzitás melletti támogatás a szociális
szövetkezetté alakulás útjára lépő települések önálló gazdálkodásának kialakítása érdekében.
A 2014. évben az előző évi előirányzatot 30 milliárd Ft-tal meghaladó többletforrás a 2013-2014.
évi téli átmeneti, 2013. november 1. és 2014. április 30. között megvalósuló közfoglalkoztatás
áthúzódó forrásigényével összefüggően került betervezésre. Ez hozzájárul ahhoz, hogy a Kormány
szándéka szerinti összesen mintegy 200 ezer fő téli közfoglalkoztatása megvalósítható legyen. Ezzel
biztosíthatóvá válik jelentős létszámú álláskereső munkához, jövedelemhez juttatása a
foglalkoztatási szempontból kritikus téli időszakban is.
14 cím EU-s elő- és társfinanszírozás
A hátrányos helyzetűek és a megváltozott munkaképességűek (rehabilitációs járadékosok)
foglalkoztathatóságának javítását szolgáló, a kormányhivatalok munkaügyi szakigazgatási szervei
és a NAV által megvalósított konstrukciók esetében az Alap előfinanszírozóként működik, és a
kifizetésekhez szükséges forráshoz az intézmények az NFA jelenlegi pénzellátási rendszerén
keresztül jutnak hozzá.
1 alcím TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások
A Nemzeti Foglalkoztatási Alapból előfinanszírozással megvalósuló TÁMOP programok kiadásaira
az 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások intézkedés esetében 2014-re 41 000 millió Ft
előirányzattal számoltunk. E TÁMOP programok 2014-ben a TÁMOP 1.1.2-11/1 és a TÁMOP
1.1.4-11/1 kiemelt projektek lesznek, előbbi a konvergencia régiókban, utóbbi a Középmagyarországi Régióban valósul meg. A programokra leszerződött keretösszeg együttesen 113
milliárd Ft, amelyből eddig mintegy 50 milliárd Ft felhasználására került sor. Figyelembe véve,
hogy a TÁMOP 1.1.4. zárása 2014-ben, a konvergencia-régiók programjának zárása 2015-ben
várható, havi átlagban több mint 3,4 milliárd Ft kifizetése biztosíthatja a rendelkezésre álló uniós
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források maximális abszorpcióját. A projektek keretében a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű –
legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, fiatal/pályakezdő, 50 év feletti, GYES/GYED-ről
visszatérő, valamint FHT-re jogosult és tartós munkanélküli – álláskeresőket részesítenek a
programot megvalósító munkaügyi központok személyre szabott, komplex, szolgáltatásból,
képzésből és/vagy támogatásból álló segítségben, a munkaerőpiacra való sikeres be- vagy
visszalépésük érdekében. A hazánkban a leghatékonyabbnak bizonyuló komplex aktív munkaerőpiaci programok gerincét – a valamennyi résztvevőnek nyújtott munkaerőpiaci szolgáltatásokon túl
– elsősorban az immár hosszú távon a legeredményesebbnek bizonyult eszközökként alkalmazott
bérjellegű támogatások, a képzés és a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás jelentik.
A két projektbe eddig bevont személyek száma meghaladta a 103 ezer főt, akik közül 34 ezer fő
sikeresen befejezte a programot, megközelíti a 70 ezer főt azon projektrésztvevők száma, akiknek
képzése, illetve bérjellegű támogatása van folyamatban. A már programba vont projektrésztvevők
további támogatása mellett várható, hogy 2014-ben a megyei munkaügyi központok a hátrányos
helyzetű célcsoportba tartozó álláskeresők közül mintegy 30-40 ezer főt vonnak be a programokba
és részesítenek munkaerőpiaci képzésben, illetve bérjellegű támogatásban.
2 alcím TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások
Az 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások intézkedés esetében a START+, a STARTExtra, illetve a START-Bonus kártyával rendelkező személyek foglalkoztatásának támogatására –
tekintettel a program kifutására – 3 200 millió Ft került megtervezésre.
Az uniós forrásból finanszírozott járulékkedvezmények 2013. év végéig vehetők igénybe. A
munkáltatók által december hónapra igénybevett kedvezmények a következő év januárjában
kerülnek érvényesítésre. Az adatok NAV általi feldolgozása a tapasztalatok szerint mintegy kéthárom hónap késéssel követi a tárgyhónapot. Tekintettel arra, hogy a projekt zárása az összes
rendelkezésre álló adat maximális feldolgozását igényli, a járulékkedvezmények elszámolására és
az NFA-ból történő előfinanszírozására 2014. augusztus végéig kell előirányzatot tervezni.
3 alcím Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozása
Az Alap az európai uniós források fogadásához – a TÁMOP keretében megvalósuló, a
foglalkoztathatóság és az alkalmazkodóképesség javítására szolgáló prioritásokra tekintettel –
társfinanszírozással biztosít forrást. A társfinanszírozásra szolgáló 2014. évi előirányzatok tervezése
– figyelembe véve a 2007-2012. években átadott, illetve 2013. évben átadásra kerülő
társfinanszírozási pénzeszközöket is (együttesen 48 951,3 millió Ft) – a tényleges
kötelezettségvállalás alapján, pénzforgalmi szemléletben történt.
A Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s társfinanszírozására az Alap 2014. évi
költségvetésében 17 130,1 millió Ft került beállításra.
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4 alcím 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása
A munkaerőpiaci programok és a járulékkedvezmények esetében alkalmazott – hatékonynak
bizonyult – NFA-n keresztüli előfinanszírozási rendszert a megfelelő tervezhetőség és a
rendelkezésre álló uniós források ütemes és teljes-körű felhasználása érdekében továbbra is
működtetni szükséges.
Az NFA 2014. évi költségvetésének tervezetében az EU-s előirányzatok tekintetében egy új kiadási
jogcímet szerepeltetünk: a „2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjainak előfinanszírozása”
megnevezéssel, 10 000 millió Ft tervezett előirányzati összeggel.
Az előirányzat terhére az Ifjúsági Garancia (IG) intézkedés csomagot kívánjuk előfinanszírozni,
melynek végrehajtását a jelenlegi tervek alapján már 2014 elején meg kell kezdenünk. Az
intézkedés elindítása előtt 2013 őszén el kell készíteni az IG stratégiát, annak kormányzati
jóváhagyását követően mielőbb megkezdeni az intézkedés-csomag finanszírozását (az uniós
kiegészítés a 2014-2020-as időszak első két évére vonatkozik).
Az Európai Tanács az ország-specifikus ajánlások keretében kiemeli a fiatalok
munkanélküliségének kérdését, a Magyarországra vonatkozó ország ajánlásokban is szerepel, hogy
Magyarország „kezelje az ifjúsági munkanélküliséget, például Ifjúsági Garancián keresztül”.
A Garancia bevezetéséhez azok a tagállamok, melyeket leginkább érint a fiatalok
munkanélküliségének problémája (van olyan régiójuk, ahol a fiatalok munkanélküliségi rátája 25%
feletti), a következő programozási időszak keretein felül extra forrásra is jogosultak lesznek az EU
Ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezése keretében. Az allokáció módjáról jelenleg még folynak a
tárgyalások.
Magyarországon az Ifjúsági Garancia részeként a – Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében – már
bevezetett és általánosan garantált támogatás mellett célzott, az elhelyezkedést és/vagy a megfelelő
képzettség megszerzését segítő támogatásra is szükség van a munkaerőpiaci szempontból hátrányos
helyzetű fiatalok elhelyezkedéséhez.
Az Ifjúsági Garancia hazai bevezetésének célja, hogy az általános, minden 25 év alatti fiatal
számára elérhető támogatást kiegészítve, segítse a hátrányos helyzetű fiatalokat a megfelelő
képzettség megszerzésében és a munkába állásban, és ezáltal megelőzze a fiatalkori
munkanélküliség hosszútávon ható, az egyént és a társadalmat egyaránt érintő negatív
következményeit.
A jelenlegi (még nem végleges) jogszabályok alapján az intézkedéshez a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program (GINOP) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP) keretében tervezett ESZA források, hazai társfinanszírozás, illetve tisztán hazai források
mellett kiegészítő uniós finanszírozás (mintegy 15 Mrd Ft) is társul.
Tekintettel arra, hogy a 2014-2020-as időszak munkaerőpiaci programjait a Partnerségi
Megállapodás és az Operatív Programok eddigi koncepciói alapján területileg elkülönülten
(konvergencia megyék, illetve közép-magyarországi megyék) fogjuk finanszírozni, a munkaügyi
központok uniós programjainak előfinanszírozását is két operatív program (GINOP, VEKOP)
keretében tervezzük megvalósítani.

1040

IV. 2014-ben tervezett költségvetési bevételek és költségvetési kiadások számszaki
bemutatása:
Millió forintban egy tizedessel
Költségvetési
Költségvetési
kiadások
bevételek

Megnevezés
Nemzeti Foglalkoztatási Alap
Költségvetési bevételek
Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék
NFA-t megillető hányada
Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő
hozzájárulás
Szakképzési hozzájárulás
TÁMOP intézkedések bevételei
Egyéb bevétel
Területi egyéb bevétel
Központi egyéb bevétel
Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel
Bérgarancia támogatás törlesztése
Költségvetési kiadások
Aktív támogatások
Foglalkoztatási és képzési támogatások
Járulékkedvezmény megtérítés
Szakképzési és felnőttképzési támogatások
Passzív kiadások
Álláskeresési támogatások
Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás
Bérgarancia kifizetések
Működtetési célú kifizetések
Start-munka program
EU-s elő- és társfinanszírozás
TÁMOP 1.1. Munkaerőpiaci szolgáltatások és
támogatások
TÁMOP 1.2. Foglalkoztatást ösztönző normatív
támogatások

Foglalkoztathatóság és
Alkalmazkodóképesség EU-s
társfinanszírozása
2014-2020-as időszak munkaerőpiaci
programjainak előfinanszírozása
Összesen:
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125 041,5
95 936,7
57 071,1
46 000,0
750,0
1 000,0
650,0
1 000,0
27 000,0
5 000,0
26 400,0
56 000,0
313,9
6 000,0
1 600,0
183 805,3
41 000,0
3 200,0
17 130,1
10 000,0
377 449,3

327 449,3
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LXV. Bethlen Gábor Alap

1043

1044

1045

1046

1047

LXVI. Központi Nukleáris Pénzügyi Alap
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1049

1050

1051

1052

1053

1054

1055

1056

1057
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LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

1059

1060

1061

1062

LXVIII. Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi
Kártalanítási Alap
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I. A célok meghatározása:
A 2003. évi LVIII. törvénnyel létrehozott Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási
Alap (WMA) az ár- és árvízből eredő belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre
ösztönző elkülönített állami pénzalap, amelybe Magyarország veszélyeztetett területein lakóingatlan
tulajdonnal rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezáltal
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra.
Az Alapnak ezideig érvényesen összesen 1464 db kártalanítási szerződése jött létre. Az összes
érvényesen létrejött szerződésből – figyelembe véve a szerződés megszűnéseket – 2013. június 30án 694 db érvényes kártalanítási szerződés állt fenn 10 megyében és Budapesten.
A legfontosabb célja az Alapnak, hogy növelje a kártalanítási szerződések számát, ösztönözze a
részvételt. Az esetlegesen bekövetkező árvízi károk kárrendezése során az eddigieknek megfelelően
továbbra is tartani kell a WMA eljárásrendjében meghatározott ügyintézési határidőket.
II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló források 2014-ben:
1. cím Rendszeres befizetés
4,6 millió forint.
A bevételek 2014. évben az alábbiak figyelembevételével kerültek megtervezésre:
a legalább két éve fennálló szerződések éves átlagos díjával (6000.- Ft)
a korábbi évben megkötött szerződések átlagos díjának 80 %-ával
az adott évben megkötött új szerződések átlagos díjának 75 %-ával
a szerződések darabszámára a szerződésállomány 7%-os csökkenését vettük figyelembe,
mind az érintett, mind az azt követő évekre vonatkozóan.
Az országos lefedettségű Kincstári hálózat Állampénztári Irodái végzik az alap kezelésének egyes
feladatait (pl. közvetlen kapcsolattartás a szerződéses partnerekkel, önkormányzatokkal,
szerződések előkészítése és megkötése). Az Alapkezelőnek az országos hálózatot a megyei
igazgatóságok jelentik.
A szerződéseket központilag kidolgozott, egységes minta alapján kötik. Kidolgozásra kerültek és
jogszabályban rögzítettek az ingatlan árvíz veszélyeztetettségi fokától, értékétől függő díjtételek is.
A szerződések megkötését, nyilvántartását a Kincstár számítástechnikai háttere támogatja.
3. cím Költségvetési támogatás
12,4 millió forint.
A szerződések díjbefizetésből származó bevétele mellett az Alap működtetéséhez költségvetési
támogatással is rendelkezik az Alap, melynek tervezett összege 2014. évben 12,4 millió forint.
III. A célok eléréséhez 2014-ben tervezett feladatok, programok:
6. cím Működési kiadások
15,0 millió forint
Az Alap, valamint az alapkezelő működtetéséhez szükséges kiadások kerülnek megtervezésre e
kiadási címen, mely az Alapkezelő részére történő működési célú pénzeszköz átadást, a
számlavezetési díjat, a tranzakciós illetéket, a postaköltséget, valamint a könyvvizsgálói díjat
tartalmazza.
7. cím Káreseménnyel összefüggő kártalanítás kifizetése
1,0 millió forint
A bejelentett káreseményeket az Alapkezelővel szerződéses kapcsolatban álló, független
kárszakértő cég vizsgálja ki a kártalanítási szerződésben foglalt határidőn belül. A kárszakértő által
megállapított és az Alapkezelő által jóváhagyott kárösszeg kifizetése is a kártalanítási szerződésben
foglalt határidőn belül történik meg. A szerződő felek így már a szerződés aláírásakor tudják nem
csak azt, hogy mekkora éves díjat kell fizetniük, hanem azt is, hogy a káresemény bekövetkeztekor
mennyi időn belül jutnak a megítélt kártalanítási összeghez. A 2014. évi esetleges káresemény
bekövetkezése majdani pénzügyi rendezése céljából tartalmazza az Alap költségvetése e kiadási
címet.
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LXIX. Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

1066

1067

1068

1069

1070

LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap
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1. A Nyugdíjbiztosítási Alap 2014. évi költségvetését meghatározó legfontosabb tényezők
A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap (továbbiakban Ny. Alap) költségvetése a kötelező
társadalombiztosítási nyugdíjrendszer működtetésével összefüggő – a vonatkozó
jogszabályokban foglalt – feladatokhoz kapcsolódó bevételeket és kiadásokat tartalmazza.
Az Ny. Alap költségvetése a Konvergencia Programban meghatározott célokkal és
megvalósítandó feladatokkal, a 2014. évi költségvetési törvény készítéséhez kiadott
Tájékoztatóban foglaltakkal összhangban, valamint a makrogazdasági paraméterek
figyelembevételével került megtervezésre.
2014. évben – a 2012-ben megvalósult profiltisztítással összefüggésben - az Ny. Alap
költségvetése a Nyugellátások kiadásai között az Öregségi nyugdíj, a Hozzátartozói
nyugellátás, a Szolgálatfüggő nyugdíjak, valamint Egyszeri segély kiadásainak fedezetét
biztosítja.
A nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek kiemelt feladata 2014-ben a jogszabályok által
meghatározott feladatok zavartalan, folyamatos és magas színvonalú ellátása. Ehhez a 2014.
évi költségvetésben szereplő működési forrásokat veheti igénybe.
Az Ny. Alap 2014. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 2 964 608,2 millió
forint, tervezett egyenlege „0” szaldós. A kiegyensúlyozott költségvetés készítésének
követelményét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény írja elő.
Az Ny. Alap 2014. évi költségvetésének makrogazdasági és jogszabályi feltételrendszere
A 2014. évi költségvetés készítésénél az Ny. Alap bevételeit és kiadásait lényegesen
befolyásoló makrogazdasági mutatóként a nemzetgazdaság 2014. évi feltételrendszerében a
bruttó keresettömeg 4,8 %-os és a fogyasztói árszínvonal 2,4 %-os növekedésének hatása
került figyelembevételre.
A bevételek alakulását döntően a Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része,
valamint a Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege határozza meg. A
törvényjavaslat – a bázisévhez hasonlóan - 27 %-os szociális hozzájárulási adóval számol,
ebből azonban a bázisévi (100 %-os) mértéknél kisebb hányad, 96,3 % illeti meg az Ny.
Alapot. Így az adóalapra vetítve - a bázisévi 27 %-kal szemben - 2014-ben az Ny. Alapot
megillető rész mértéke 26 %. Az egyéni nyugdíjjárulék mértéke változatlan, 10 %-os marad.
A nyugdíjjárulék fizetés alá tartozó jövedelem összegének felső határa 2013. január 1-jétől
kezdődően megszűnt, így e járulék továbbra is a teljes járulékalap után fizetendő.
A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a alapján a
nyugdíjemelés mértékénél a fogyasztói ár növekedését kell figyelembe venni, melynek 2014.
évi tervezett mértéke - a költségvetési törvényjavaslatban meghatározottak alapján - 2,4 %.
Az Ny. Alapot kezelő és a társadalombiztosítási nyugdíjrendszert működtető Országos
Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban ONYF) és központi igazgatási szerve
működési kiadási előirányzatainak kialakításakor alapvetően a központi költségvetési
szervekre előírt szabályok érvényesülnek.
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2. Az Ny. Alap 2014. évi bevételei
1. Cím: A nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
Az Ny. Alap bevételeinek döntő hányadát (terv szinten 98,6 %-át) a Nemzeti Adó- és
Vámhivataltól (a továbbiakban NAV) érkező Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot
megillető része, valamint a Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék összege képezi. Az
adó- és járulékbevételek tervezésénél 4,8 %-os bruttó keresettömeg növekedés, valamint a
kisvállalkozók részére 2013-ban bevezetett új adónemek (KATA, KIVA) alkalmazásának
bővülése, és a családi adókedvezmény bevezetésének hatása került figyelembevételre.
Számításba vételre került továbbá, hogy az adórendszer átalakításával összefüggésben, a
foglalkoztatót 2012. és 2013. évben megillető kedvezmény 2014. évben kivezetésre kerül a
rendszerből. Az Ny. Alap költségvetésében az 1. alcím, valamint a 2. alcím, 1. jogcímcsoport
tartalmazza e bevételeket a következők szerint.
1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói
nyugdíjbiztosítási járulék
2. Alcím: Biztosítotti nyugdíjjárulék
millió forint
MEGNEVEZÉS

2014. évi előirányzat

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és
munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék
Biztosított által fizetett egyéni nyugdíjjárulék

2 052 901,7
870 721,2

3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások
Az egyéb járulékok és hozzájárulások bevételi előirányzata 16 642,1 millió forint, a bevételi
főösszeg 0,6 %-a, amely a következő tételeket tartalmazza.

MEGNEVEZÉS
Megállapodás alapján fizetők járulékai
Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher
NFA általi megtérítések

millió forint
2014. évi
előirányzat
1 293,2
7 820,9
7 528,0

Egyéb járulékok és hozzájárulások összesen

16 642,1

Az 1997. évi LXXX. törvényben szabályozott, Megállapodás alapján fizetők járulékai
tervezett előirányzata 1 293,2 millió forint. 2008-tól kezdődően folyamatosan csökken az új
megállapodások száma, és ezzel összefüggésben az e jogcímen érkező bevételek is csökkenő
tendenciát mutatnak. A 2013. évi várható teljesítést alapul véve - a bruttó keresettömeg
növekedésének megfelelő összeg került tervezésre.
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Az Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher tervezett összege 7 820,9 millió forint. E
járulék teljesítése a 2010. évi LXXV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján történik, mely szerint
e közteher – munkavállalónként, a munkaviszony minden naptári napjára - a mezőgazdasági
és turisztikai idénymunka esetében 500 forint, az alkalmi munka eseteiben 1000 forint, a
filmipari statiszta alkalmi foglalkoztatása esetén pedig 3000 forint összegben terheli a
foglalkoztatót. Ebből az adóhatóság 91,8 %-ot az Ny. Alapnak, 1,4 %-ot az E. Alapnak, 6,8
%-ot az NFA-nak utal át (13. § (2) bek.).
A START munkaprogram keretében foglalkoztatottak után – a vonatkozó jogszabályok
alapján - a munkaadót a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető kedvezmény illeti meg.
A kedvezmény összegét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap megtéríti az Ny. Alap részére,
melynek 2014. évi tervezett összege 7 528,0 millió forint.

5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság
E bevételi jogcím 2014. évi előirányzata 11 970,2 millió forint, amely a bevételi főösszeg 0,4
%-a. A NAV-nál kezelt késedelmi pótlék, bírság bevételi számlákra befolyt összegből az
Ny. Alapot a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
13. számú melléklete alapján számított összeg illeti meg.
6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások
millió forint
MEGNEVEZÉS

2014. évi előirányzat

Költségvetési hozzájárulások összesen

0,0

2014. évben az Alap költségvetési hozzájárulást nem vesz igénybe.
7. Alcím: Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel
kapcsolatos egyéb bevétel
A 2014. évi előirányzat összege 10 510,0 millió forint. A jelzett összeg tartalmazza az Ny.
Alapot megillető, kifizetett, de visszatérítendő, illetve visszatérülő ellátások, és a jogalap
nélkül felvett ellátások megtérített összegeit, valamint az Ny. Alapnak járó egyéb bevételeket
(késedelmi kamat, mulasztási bírság, stb.).

3

Cím: Vagyongazdálkodás

1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
Az MNV Zrt. által kezelt, járuléktartozás fejében átvett vagyon-hasznosítás bevételeinek
2014. évi tervezett előirányzata 3,0 millió forint.
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5. Cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és központi kezelésű
előirányzatok
A nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek működési célú bevételeinek 2014. évi előirányzata
1 860,0 millió forint. Az összegből a folyósított ellátások működési kiadásainak megtérítése
államháztartáson kívülről 10,0 millió forint, államháztartáson belülről pedig, mint egyéb
működési célú támogatás 1 760,0 millió forint. A működési saját bevétel összege 90,0 millió
forint, ebből az igazgatási szervnél 30,0 millió forint, a központi hivatali szervnél pedig 60,0
millió forint került tervezésre.
3. Az Ny. Alap 2014. évi kiadásai
2. Cím: Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai
1. Alcím: Nyugellátások
A Nyugdíjbiztosítási Alap 2014. évi nyugdíjkiadási előirányzata tartalmazza a 2014. évi
nyugdíjemelésre fordítandó többletkiadáson felül az automatizmusokból eredő
többletkiadások és az egyszeri segély a fedezetét.
A 2014. évi januári nyugdíjemelés mértékét a hatályos nyugdíjtörvény alapján a fogyasztói
árnövekedés tárgyévre tervezett mértéke határozza meg. A költségvetési törvényjavaslat
szerint a tárgyévre tervezett fogyasztói árnövekedés 2,4 %, ennek megfelelően 2014.
januárban a nyugellátásokat 2,4 %-os mértékben szükséges emelni.
A nyugdíjkiadások 2014. évi összegére növelően hatnak továbbá az automatizmusok: a
létszámváltozás és az összetétel-változás, cserélődés. A létszámváltozásból eredő többletet
mérsékli az 1997. évi LXXXI. törvény alapján megvalósuló korhatáremelés hatása.
Az Ny. Alap 2014. évi nyugdíjkiadási előirányzata a főbb ellátási csoportoknál a következők
szerint alakul:
millió forint
MEGNEVEZÉS

2014. évi előirányzat

Öregségi nyugdíj

2 404 964,1

Szolgálatfüggő nyugdíj

161 908,9

Hozzátartozói nyugellátás

380 490,0

Egyszeri segély

500,0

Nyugellátások összesen

2 947 863,0

A saját jogú nyugellátások 2014. évi kiadási előirányzata 2 566 873,0 millió forint. Ezen belül
az öregségi nyugdíjak kiadása 2 404 964,1 millió forint, a szolgálatfüggő nyugdíjak kiadása
161 908,9 millió forint.
A hozzátartozói nyugellátások 2014. évi előirányzata 380 490,0 millió forint. Ebből az
árvaellátások összege 38 790,0 millió forint, az özvegyi nyugellátásoké pedig 341 700,0
millió forint.
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Egyszeri segély jogcímen 500,0 millió forint összeget tartalmaz az előirányzat. Ezen felül az
Ny. Alap költségvetésének normaszöveg tervezete rögzíti, hogy - a nyugellátások
előirányzatának megfelelő jogcímein történő elszámolással - méltányossági alapon történő
nyugdíj-megállapításra 200,0 millió, méltányossági alapú nyugdíjemelésre pedig 700,0 millió
forint használható fel az irányadó jogszabályi rendelkezések szerint.
4. Alcím: Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai
Az egyéb kiadások 6 091,2 millió forint előirányzati összege tartalmazza a nyugdíjfolyósítás
és a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos egyéb tevékenységek kiadásait. Ebből 4 811,2 millió
forint a postaköltségek és 1 280,0 millió forint az egyéb kiadások összege.

3. Cím: Vagyongazdálkodás
1. Alcím: Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás
A vagyongazdálkodás tervezett kiadási előirányzata 2014. évre összesen 3,0 millió forint. Az
Ny. Alap már csak kis értékű vagyonelemmel rendelkezik.
5. Cím: Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek és
központi kezelésű előirányzatok
A nyugdíjágazat feladatainak ellátásához az alábbi működési erőforrások állnak rendelkezésre
2014. évben:
millió forint
Ny.
Alapból
Engedélyezett
Megnevezés
Kiadás
Bevétel
működésre
létszám
átvett
fő
pénzeszköz
Költségvetési szervek
10 651,0
1 860,0
8 791,0
1 447
Központi hivatali szerv
5 554,5
1 830,0
3 724,5
310
Igazgatási szerv
5 096,5
30,0
5 066,5
1 137
Fejezeti kezelésű előirányzatok
0,0
0,0
0,0
Központi kezelésű
0,0
0,0
0,0
előirányzatok
A 2014. évi működési célú költségvetés tervezésének alapja a Nyugdíjbiztosítási Alap
fejezetébe tartozó költségvetési szervek számára a 1259/2013. (V.13.) Korm. határozatban
foglalt 180,0 millió forint összegű zárolás szerinti csökkentett bázis. Többlet előirányzatot a
költségvetési javaslat nem tartalmaz.
A működési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a 2013. évinél
21,1 millió forinttal magasabb, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.)
Kormányrendelet (a továbbiakban: Áhsz.) változásával összefüggésben.
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A kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1 535,5 millió forint, amely - szintén az Áhsz. változása miatt - 106,9 millió forinttal több a
2013. évre előirányzott összegnél.
A dologi kiadások 3 427,6 millió forint előirányzatának kell fedezetet biztosítania az
üzemeltetési és fenntartási kiadások mellett a központilag működtetett, az alapfeladatokat és
az ügyvitelt támogató informatikai rendszerek, az alkalmazott szoftverek üzemeltetésével
összefüggő kiadásokra, az eszközök karbantartására, az adatátvitel működtetésére, az
eszközök bérletére, a szoftver követés éves szolgáltatás díjaira. A zárolás teljes összege
– 180,0 millió forint – a dologi kiadások kiemelt előirányzatot érintette. Az előző évhez
képest 132,2 millió forint csökkenést jelent az Áhsz. változásának hatása a dologi kiadások
esetében.
Egyéb működési célú kiadások előirányzata 7,2 millió forint, ami a nemzetközi tagsági díj
fedezetét biztosítja.
Az intézményi beruházások előirányzata ágazati szinten 181,1 millió forint, az
alaptevékenység ügyvitelét, feladatellátását támogató informatikai rendszer fenntartására,
illetve fejlesztésére, valamint az ingatlanok állagmegóvási munkálatainak elvégzésére nyújt
részben fedezetet.
Az ágazat 2014. évi engedélyezett létszáma a 2013. évivel azonos, 1447 fő.
Intézményrendszer összetétele:
2013. március 31. napjával a Központi Nyugdíjnyilvántartó és Informatikai Igazgatóság az
államigazgatási szervezetrendszer átalakításáról szóló 1007/2013. (I.10.) Korm. határozatban
foglaltak végrehajtásaként megszüntetésre került. Az átvevő, általános jogutód költségvetési
szerv az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság. Az Ny. Alap fejezetébe sorolt
költségvetési szervek:
5.1 alcím Központi hivatali szerv
Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság
5.2 alcím: Igazgatási szervek
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság
Az intézmények által ellátandó feladatok:
Az Ny. Alap kezelését és a nyugdíjágazat központi igazgatását az Országos Nyugdíjbiztosítási
Főigazgatóság látja el, továbbá központi nyilvántartási és informatikai feladat- és hatáskörrel
rendelkezik.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság a vonatkozó jogszabályokban feladat- és hatáskörébe utalt
nyugdíjak, valamint nyugdíjszerű és egyéb ellátások elbírálását és/vagy folyósítását ellátó
szerv.
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TÁJÉKOZTATÓ
a demográfiai folyamatoknak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerre gyakorolt
hatásairól
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 22. § (3) bekezdés c.) pontja értelmében
a költségvetésről szóló törvényjavaslat benyújtásakor az Országgyűlésnek tájékoztatásul be
kell nyújtani:
•
•

a Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozó 3 évre, valamint
a demográfiai folyamatokra és azok hatásaira vonatkozó 50 évre szóló előrejelzést.

Jelen tájékoztatás ezen törvényi kötelezettség teljesítése.
A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeire és kiadásaira vonatkozó 3 éves kitekintés (lásd 1.
számú táblázat) alapjául szolgáló makrogazdasági paraméterek megegyeznek a benyújtott
törvényjavaslat hátterét képező paraméterekkel. Ennek megfelelően a kitekintő időszak
minden évében
1. a bevételeket érintően
• a 27% mértékű szociális hozzájárulási adó 26:1 arányban megoszlik a
Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alap között,
• a járulékfizetésnek nincs felső korlátja és mértéke továbbra is 10%,
• a KATA és a KIVA által nyújtott kedvező adófizetési lehetőségek fennmaradnak,
• a 2014-ben a biztosítotti nyugdíjjárulék terhére kiterjesztésre kerülő családi
kedvezmény fennmarad,
2. a kiadásokat érintően
•

•
•
•

az öregségi nyugdíjkorhatár továbbra is évente fél évvel emelkedik, így 2017.
évnek csak a második félévében és csak az 1954-ben vagy korábban születettek
nyugellátásra jogosultsága nyílik meg,
a 40 év szolgálati idővel rendelkező nők továbbra is jogosultságot szerezhetnek az
öregségi nyugellátásra,
a nyugdíjemelés mértéke rendre a fogyasztói árindexnek megfelelő,
az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött közszférában dolgozók, foglalkoztatásuk
fennmaradása esetén továbbra sem részesülhetnek nyugellátásban (kettős
folyósítás tilalma).

A demográfiai prognózisban (lásd 2. számú táblázat) a 2011-es népszámlálás alapján, a
Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézete által készített népesedési
előrejelzés 2013-ban készült alapváltozata szerepel.
Budapest, 2013. szeptember
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1. számú táblázat

A Nyugdíjbiztosítási Alap bevételeinek és kiadásainak várható alakulása

(Mrd Ft)

Bevételi és kiadási előirányzatok prognózisa

Előirányzat neve
Járulékbevételek és hozzájárulások
Központi költségvetési hozzájárulások
Egyéb bevételek
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP BEVÉTELEI
ÖSSZESEN
Nyugellátások
Egyéb kiadások
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP KIADÁSAI
ÖSSZESEN
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE

1080

2014

2015

2016

2017

2 952,2

3 045,9

3 158,0

3 302,9

0,0

42,6

74,9

75,7

12,4

12,7

13,0

13,3

2964,6

3 101,2

3 245,9

3 391,9

2 947,9

3 084,3

3 228,8

3 374,6

16,7

16,9

17,1

17,3

2 964,6

3 101,2

3 245,9

3 391,9

0

0

0

0

2. számú táblázat

50 éves demográfiai előrejelzés
Népesség (ezer fő, év végén)
Ebből:
Nyugdíjkorhatár
felettiek aránya a
népességhez

Nyugdíjkorhatár felettiek
aránya a munkaképes
korúakhoz

Összesen

munkaképes
korúak*

nyugdíjkorhatár
felettiek

2010

9 986

6 397

2 020

20,2%

31,6%

2011

9 932

6 327

2 056

20,7%

32,5%

2012

9 909

6 284

2 093

21,1%

33,3%

2013

9 865

6 224

2 119

21,5%

34,0%

2014

9 821

6 229

2 078

21,2%

33,4%

2015

9 778

6 232

2 036

20,8%

32,7%

2016

9 736

6 158

2 074

21,3%

33,7%

2017

9 694

6 151

2 047

21,1%

33,3%

2018

9 652

6 143

2 019

20,9%

32,9%

2019

9 611

6 064

2 061

21,4%

34,0%

2020

9 571

6 064

2 025

21,2%

33,4%

2021

9 531

6 069

1 987

20,9%

32,7%

2022

9 491

6 026

2 002

21,1%

33,2%

2023

9 452

5 984

2 012

21,3%

33,6%

2024

9 413

5 951

2 017

21,4%

33,9%

2025

9 373

5 916

2 020

21,6%

34,1%

2026

9 333

5 881

2 019

21,6%

34,3%

2027

9 292

5 851

2 012

21,6%

34,4%

2028

9 251

5 821

2 007

21,7%

34,5%

2029

9 209

5 792

2 003

21,7%

34,6%

2030

9 167

5 762

2 000

21,8%

34,7%

2031

9 125

5 729

2 001

21,9%

34,9%

2032

9 083

5 687

2 013

22,2%

35,4%

2033

9 040

5 639

2 029

22,4%

36,0%

2034

8 996

5 593

2 045

22,7%

36,6%

2035

8 951

5 547

2 060

23,0%

37,1%

2036

8 906

5 503

2 073

23,3%

37,7%

2037

8 861

5 458

2 088

23,6%

38,2%

2038

8 816

5 412

2 105

23,9%

38,9%

2039

8 771

5 342

2 144

24,4%

40,1%

2040

8 726

5 265

2 191

25,1%

41,6%

2041

8 681

5 193

2 231

25,7%

43,0%

2042

8 636

5 126

2 265

26,2%

44,2%
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2043

8 592

5 064

2 293

26,7%

45,3%

2044

8 548

5 007

2 316

27,1%

46,3%

2045

8 504

4 958

2 331

27,4%

47,0%

2046

8 462

4 913

2 341

27,7%

47,7%

2047

8 419

4 874

2 345

27,9%

48,1%

2048

8 377

4 840

2 344

28,0%

48,4%

2049

8 336

4 806

2 342

28,1%

48,7%

2050

8 296

4 768

2 345

28,3%

49,2%

2051

8 255

4 729

2 348

28,4%

49,7%

2052

8 215

4 691

2 351

28,6%

50,1%

2053

8 174

4 652

2 355

28,8%

50,6%

2054

8 134

4 612

2 360

29,0%

51,2%

2055

8 093

4 568

2 369

29,3%

51,9%

2056

8 051

4 522

2 379

29,5%

52,6%

2057

8 009

4 480

2 384

29,8%

53,2%

2058

7 966

4 440

2 387

30,0%

53,8%

2059

7 922

4 403

2 387

30,1%

54,2%

2060

7 878

4 368

2 385

30,3%

54,6%

*

A 16. életévüket betöltött, az öregségi nyugdíjkorhatárt még el nem ért személyek száma
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LXXII. Egészségbiztosítási Alap
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Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi költségvetésének előirányzott bevételi főösszege
1 884 177,5 millió forint, kiadási főösszege 1 884 177,5 millió forint, a költségvetés
egyenlege 0,0 millió forint. A költségvetési tervezés 4,8 százalékos bruttó keresettömegnövekedést, valamint 2,4 százalékos fogyasztói árnövekedést előrevetítő makrogazdasági
paraméterek alapján történt.
Bevételek
Az Egészségbiztosítási
1 884 177,5 millió forint.

Alap

(a

továbbiakban:

E.

Alap)

bevételi

előirányzata

1. Cím: Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek
1. Alcím: Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és
munkáltatói egészségbiztosítási járulék
2. Alcím: Biztosítotti egészségbiztosítási járulék
A figyelembe vett makrogazdasági paraméterek és jogszabályi változások alapján a 2014. évi
szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói egészségbiztosítási
járulék 78 100,0 millió forint, a biztosítotti egészségbiztosítási járulékbevétel tervezett
összege 569 300,0 millió forint, amelyek az összes bevétel közel 34,4 százalékát teszik ki. A
törvényjavaslat szerint a szociális hozzájárulási adó 3,7 %-a illeti meg az E. Alapot. A
biztosított által fizetendő egészségbiztosítási járulék mértéke 7 %. Ezen belül a természetbeni
egészségbiztosítási járulék 4 %, a pénzbeli egészségbiztosítási járulék 3 %. A biztosítotti
egészségbiztosítási járulék tervezéskor figyelembe vételre került a családi adókedvezmény
egészségbiztosítási járulékból történő érvényesíthetőségének, valamint a kisadózó
vállalkozások tételes adóját (KATA) választók bevételcsökkentő hatása is.
3. Alcím: Egyéb járulékok és hozzájárulások
Az egyéb járulékok és hozzájárulások 2014. évi együttes összege 44 515,0 millió forint. Ezen
előirányzaton belül meghatározó tétel a munkáltatói táppénz hozzájárulás 15 110,0 millió
forintos előirányzata, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulék, amelynek tervezett
összege 28 700,0 millió forint.
4. Alcím: Egészségügyi hozzájárulás
Az egészségügyi hozzájárulás összege 2014. évben 157 500,0 millió forint, amely az összes
bevétel 8,4 százalékát teszi ki. A tervszám kialakításakor a 2013. évben bevezetett
szabálymódosítások kerültek figyelembevételre. (2013. augusztus 1-től a kamatjövedelem
adóalapként meghatározott összege, valamint a lekötési hozam után a belföldi magánszemély
illetve a kifizető 6%-os mértékű egészségügyi hozzájárulást fizet.)
5. Alcím: Késedelmi pótlék, bírság
A késedelmi pótlék és bírság 2014. évi előirányzata 3 450,0 millió forint.
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6. Alcím: Költségvetési hozzájárulások
A költségvetési hozzájárulások alcím 2014. évre tervezett együttes összege 922 785,9 millió
forint, a bevételek
49,0 százaléka. A bevétel döntő része az ún. „nemzeti
kockázatközösségből” származik, amelynek keretében a költségvetés járulék címén
pénzeszközt ad át az Egészségbiztosítási Alap számára (370 413,3 millió forint) a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 26. § (5) bekezdésében meghatározott személyek
után (pl.: nyugdíjasok, GYES-GYED-ben részesülők, fogva tartottak, szociálisan rászorulók,
stb,).
További jelentős tétel a Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz
345 000,0 millió forint összegű előirányzata.
Az alcím tartalmazza még az egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 5 400,0 millió
forint összegű költségvetési hozzájárulást. A munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő
hozzájárulás E. Alapnak 92 185,0 millió forint előirányzata, valamint a tervezett pénzeszközátvétel 109 787,6 millió forint előirányzata a XLII. Költségvetés közvetlen bevételei és
kiadásai fejezetből kerül átutalásra.
7. Alcím: Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek
2014. évben az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek alcím
előirányzatainak együttes összege 108 087,0 millió forint.
Az alcímen belül található a terhesség-megszakítás egyéni térítési díja 545,0 millió forint
összeggel, a baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 5 700,0 millió forintos előirányzata, a
kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 1 500,0 millió forintos előirányzata, illetve az
egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 200,0 millió forintos bevételi előirányzata.
Az alcím tartalmazza továbbá:
− a szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetéseket (7 000,0 millió
forint), melyek a támogatás-volumen szerződésekből származó bevételek,
− a folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói
befizetéseket és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételeket (49 000,0
millió forint), amelyek a gyógyszer-gazdaságossági törvényben meghatározott
befizetések.
Ezen bevételek tervezésénél figyelembe kell venni, hogy
-

a kutatás-fejlesztésre fordított kiadások után a gyógyszergyártók
engedményeket vehetnek igénybe a 2006. évi XCVIII. törvény 36. §-a
alapján,

-

egyes termékkörök átkerültek a tételes finanszírozási körbe és ennek
következtében szűkül a támogatásvolumen-szerződésekből eredő
befizetés.

− a baleseti adó 2014. évre tervezett előirányzatát 23 040,0 millió forint összegben,
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− a népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII.
népegészségügyi termékadó 19 000,0 millió forint előirányzatát.

törvény

szerinti

Ezeken túl a nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése jogcímcsoport együttes
összege 2 102,0 millió forint, amely tartalmazza az EU és nem EU tagállamokkal kapcsolatos
elszámolásokból keletkező bevételeket (EGT tagállamokból és kétoldalú szerződés alapján
más országokból érkező biztosítottak ellátásának kiszámlázása).
Kiadások
Az egészségbiztosítási ellátások kiadásainak 2014. évi előirányzata 1 884 177,5 millió forint,
mely az alábbi tételeket tartalmazza:
2. Alcím: Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai
Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi pénzbeli ellátásai összesen 561 900,0 millió forintot
tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 29,8 százaléka. A pénzbeli ellátások előirányzata:
− a terhességi-gyermekágyi segély (37 500,0 millió forint),
− a táppénz (63 000,0 millió forint),
−

az egyszeri segély (450,0 millió forint),

− a kártérítési (900,0 millió forint) és baleseti (8 700,0 millió forint) járadék,
− a gyermekgondozási díj (106 350,0 millió forint),
− a rokkantsági és rehabilitációs ellátások 345 000,0 millió forint összegű
fedezetét tartalmazza.
A pénzbeli ellátásokon belül a táppénz tervszámának kialakításánál a bruttó átlagkereset előző
évi növekedése, a naturális mutatók várható változásai kerültek figyelembevételre. A
terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj előirányzatai esetében a tervezett
jogszabályváltozások hatásai is érvényesítésre kerültek.
A rokkantsági, rehabilitációs ellátások előirányzatának tervezése a 2013. évi várható
teljesítésen, valamint a 2014. évi ellátás emelés kiadásnövelő és a felülvizsgálatok várható
megtakarító hatásán alapul.
3. Alcím: Természetbeni ellátások
Az Egészségbiztosítási Alap 2014. évi természetbeni ellátásainak kiadásai
összesen 1 300 275,4 millió forintot tesznek ki, amely a kiadási főösszeg 69,0 százaléka.
Gyógyító-megelőző ellátás
A gyógyító-megelőző ellátások 2014. évi finanszírozására meghatározott keretösszeg
931 870,2 millió forint, mely 51 264,0 millió forinttal több, mint a 2013. évi eredeti
előirányzat összege.
Az egészségügyi dolgozók 2012-ben megkezdett, majd 2013-ban folytatódott illetmény- és
bérnövelésének fedezetére együttesen 53 486,9 millió forint, míg a nyugdíj mellett tovább
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dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítésére 12 800,0 millió forint áll
rendelkezésre.
Az ultra ritka betegségek kezelésére szolgáló gyógyszerek fedezeteként 5 428,2 millió forint
felhasználására nyílik majd lehetőség a Gyógyító-megelőző ellátások Célelőirányzatán belül
a Méltányossági alapon történő térítések előirányzat terhére. A kritikus gazdálkodási
helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók anyagi megsegítésére, a Működési költségelőleg
soron kamatmentesen, tárgyévi visszafizetési kötelezettség mellett nyújtható előlegként, a
tavalyi év kétszerese 2 000,0 millió forint áll rendelkezésre.
Alapellátás
Kiemelt szempont, hogy az alapellátás minőségi, emberközpontú és minden állampolgár
számára hozzáférhető legyen, továbbá fejleszteni szükséges a család-orvosi praxisok
finanszírozását.
A háziorvosi ellátásban a teljesítménydíjazás alapját meghatározó indikátor
(minőségbiztosítási) rendszer működését 2014. évben is külön díjazás segíti. Az
indikátorrendszer célja, hogy az egyes praxisok tevékenysége között szakmai alapon tegyen
különbséget; értékeli a háziorvos prevenciós, szűrési és gondozási tevékenységét,
gyógyszerrendelési szokásainak egy részét, valamint "kapuőri" szerepének hatékony
működését is vizsgálja.
Az alapellátás rendszerének erősítését szolgálta a 2011. év utolsó negyedévében ismételten
bevezetett új eszköz-támogatási rendszer, mely a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
egészségügyi szolgáltatást nyújtó szolgáltatókra terjedt ki. A támogatási igények benyújtására
2012. május 31-ig volt lehetőség, viszont a már megkötött szerződések alapján a támogatási
összegeket maximum 30 hónapon keresztül folyósítania kell az Országos Egészségbiztosítási
Pénztárnak. Ennek 2014. évi fedezetére 3 160,8 millió forint áll rendelkezésre a Célelőirányzatok
jogcímen.
A mentés előirányzata 2 737,9 millió forint többletforrást tartalmaz a 2013. évi
előirányzathoz képest. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) jelentős fejlesztéseket hajtott
végre hálózatában, melyhez kapcsolódóan az ellátási színvonal emelkedésével párhuzamosan
a működési költségek is jelentős mértékben emelkedtek, továbbá a betegszállítás
irányításának átvételéből is többletfeladatok adódtak. A koraszülött mentés
folyamatosságának biztosítása, valamint az OMSZ struktúraváltása is többletforrást igényel.
Szakellátás
Az Összevont szakellátás a jogcímcsoport feladataiban és összegszerűségében is kiemelkedő
helyet foglal el. A járóbeteg szakellátás stratégiai szerepének erősítése kiemelt feladat jövőre is,
mivel ezzel biztosítható a lakosság közeli definitív ellátás, illetve teret ad az egynapos
beavatkozásoknak, valamint tehermentesíti a kórházi ellátást. A finanszírozás javításával kell
elérni, hogy a járóbeteg-ellátás működőképessége és fejlesztése biztosítva legyen.
A járóbeteg és a fekvőbeteg szakellátásban az évek óta elmaradt fejlesztések részben történő
pótlására, valamint a jövő évben belépő és többletkapacitási igényt jelentő fejlesztések (új
zöld mezős beruházások, új szakrendelők) és egyéb, részben a struktúraátalakításhoz
kapcsolódó fejlesztésekkel összefüggésben befogadott többletkapacitások finanszírozásának
fedezetére az Összevont szakellátáson belül együttesen 5 000,0 millió forint fejlesztési forrás
áll rendelkezésre.
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A fejlesztési forrásokat az alábbi táblázat tartalmazza:
millió forint
Járóbeteg szakellátás

840,0

Laboratóriumi ellátás

60,0

Otthoni szakápolás

100,0

Aktív fekvőbeteg szakellátás

1 750,0

Krónikus fekvőbeteg szakellátás
Speciális finansz. szakellátás
Összesen:

250,0
2 000,0
5 000,0

Az Összevont szakellátáson belül a Speciális finanszírozású szakellátás soron a 2013. évben
újonnan ebbe a finanszírozási formába bevont készítmények, eszközök és eljárások
vonatkozásában újabb kiadási kötelezettségek keletkeztek, valamint a már korábban is
finanszírozási körbe tartozó készítmények vonatkozásában az eltelt év alatt bizonyos
készítményekből a korábbiaknál jelentősen nagyobb számú beteg juthatott modern és
hatékony terápiához. Emellett új indikációk is befogadásra kerültek, ezek szintrehozása
2 874,7 millió forint.
Pályázati fejlesztésekhez kapcsolódóan a 2013. évben megvalósult többletkapacitás
befogadások szintrehozására együttesen 613,7 millió forint áll rendelkezésre.
Új jogcímként jelenik meg a gyógyító-megelőző ellátások céltartaléka 10 000,0 millió
forint összegű előirányzata, amely a költségvetési törvény alapján év közben –Kormány
hatáskörben – a gyógyító-megelőző ellátásokra (pl. összevont szakellátás) használható fel.
Gyógyszertámogatás
A gyógyszertámogatás jogcímcsoport előirányzatainak együttes összege 294 114,0 millió
forint. Ezen belül az egyes jogcímek előirányzata az alábbiak szerint alakul:
Gyógyszertámogatás kiadásai:

222 414,0 millió forint

Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás:

15 700,0 millió forint

Gyógyszertámogatási céltartalék:

56 000,0 millió forint

A gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata az ez évi várható folyamatok
figyelembevételével került kialakításra.
A speciális beszerzésű gyógyszerkiadás előirányzata tartalmazza
vérzékenység, valamint a Hepatitis C kezelésekkel összefüggő kiadásokat.

a

veleszületett

A gyógyszertámogatási céltartalék előirányzatának összege megegyezik a bevételi oldalon
található gyógyszergyártók befizetéseire vonatkozó előirányzat összegével, mely 2014. során
56 000,0 millió forint.
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Gyógyászati segédeszköz támogatás
A gyógyászati segédeszközök támogatásának 2014. évi tervezett előirányzata 51 300,0 millió
forint, amelynek jogcímenkénti bontása az alábbiak szerint alakul:
− kötszertámogatás 6 000,0 millió forint,
− a gyógyászati segédeszköz-kölcsönzés támogatása 300,0 millió forint,
− az egyéb gyógyászati segédeszközök támogatásának előirányzata 45 000,0 millió forint.
A 2014. évi előirányzat a 2013. évi várható teljesítés alapján került megállapításra.
Egyéb természetbeni ellátások
A Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatásának 2014. évi előirányzata 4 200,0
millió forint, míg anyatej-ellátásra 200,0 millió forint áll rendelkezésre. A 2014. évi
előirányzat a 2013. évi várható teljesítés figyelembevételével került megállapításra.
Az utazási költségtérítés 2014. évi előirányzata 5 240,0 millió forint.
A nemzetközi egyezményekből eredő és külföldön történő, tervezett ellátások előirányzatai
tekintetében címrend változás történt. A 2014. évi előirányzat összesen 9 551,2 millió forint,
amely az alábbi jogcímeket tartalmazza:
− Sürgősségi ellátás EGT-n, Svájcon belül (6 401,2 millió forint;),
− Sürgősségi ellátás EGT-n kívül (150,0 millió forint),
− Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése (1 000,0 millió forint),
− Külföldön történt speciális egészségügyi ellátások (300,0 millió forint), valamint
− a Külföldön igénybevett Magyarországon nem elérhető egészségügyi szolgáltatások
(1 700,0 millió forint), az előirányzat az előző években a pénzbeli ellátások alcím külföldi
gyógykezelés jogcímen került megtervezésre.
A Természetbeni ellátások céltartaléka 3 800,0 millió forint, amely a költségvetési törvény
alapján év közben a gyógyító-megelőző ellátásokra, gyógyszertámogatásra, gyógyászati
segédeszköz támogatásra, valamint a külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítésére
használható fel.
4. Alcím: Egészségbiztosítás egyéb kiadásai
2014. évre az egyéb kiadások együttes előirányzata 13 110,0 millió forint. Legjelentősebb
tételek a Gyógyszertárak juttatása 3 600,0 millió forint összegű, valamint gyógyszertárak
szolgáltatási díja 4 500,0 millió forint összegű előirányzata. Ezen túlmenően a
jogcímcsoportba tartozik még a kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (1 230,0 millió
forint), a postaköltség (2 880,0 millió forint), az egyéb kiadások (800,0 millió forint), amely
magában foglalja az orvosspecifikus vényekkel kapcsolatos kiadásokat is, valamint a
gyógyszergyártók ellentételezését szolgáló kiadást (100,0 millió forint).

1089

3. Cím: Vagyongazdálkodás
Az ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodásból származó bevétel címen a 2014. évi
előirányzat 15,0 millió forint, amely megegyezik a vagyongazdálkodási kiadások tervezett
összegével.
5. Cím: Egészségbiztosítási költségvetési szervek költségvetése
A 2014. évi kiadási előirányzat 8 877,1 millió forint, míg a bevétel 424,6 millió forint,
amelyet 8 452,5 millió forint összegű támogatás egészít ki. Az engedélyezett létszám
1 435 fő.
A 2013. évi eredeti kiadási előirányzathoz viszonyítva 2014-re az előirányzat 262,3 millió
forinttal került csökkentésre. Ez 2,9 %-os csökkenést jelent.
adatok millió forintban
LXXII. Fejezet
2013. évi törvényi módosított
előirányzat

Kiadás

9 139,4

Bevétel

424,6

Támogatás

8 714,8

Változások jogcímenként:

- 262,3

- 262,3

egyéb változások (zárolás)

- 170,0

- 170,0

-

-

nyugdíjasok jogviszonyának
megszüntetése

92,3

Engedélyezett
létszám (fő)

1 435

92,3

2014. évi
javasolt előirányzat

8 877,1

424,6
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8 452,5

1 435
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