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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési 
bizottság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, és Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi 
bizottsága (a továbbiakban: Alkotmányügyi bizottság) megvitatta Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz 
benyújtott T/7655/454-455. számú módosító javaslatot. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új 
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az 
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk 
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.  
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzat-
megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük, valamint a módosító 
javaslatokat jogtechnikailag pontosítottuk, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a 
határozati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára 
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt 
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 
 
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

 
 
 
 
 

1. Az Előterjesztő az egységes javaslat alábbi átfogó (1-74. alpont) módosítását 
javasolja: 

 
 

1. Az egységes javaslat 1. §-a a következők szerint módosul: 
 
„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi 

alrendszer) 2013. évi 
a) bevételi főösszegét [15 083 554,3]15 313 816,1 millió forintban, 
b) kiadási főösszegét [15 737 431,3]16 155 650,9 millió forintban, 
c) hiányát [653 877,0]841 834,8 millió forintban 

állapítja meg.” 
 
 

2. Az egységes javaslat 6. § (10) bekezdése a következők szerint módosul: 
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„(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 2013. 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[z] XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti a fejezet meglévő kiadási 
előirányzatának megemelését.” 

 
 

3. Az egységes javaslat 6. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(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 2013. 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 fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését.” 
 

 
4. Az egységes javaslat 7. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 

 
„(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[t] e fejezetnek a határozatban 
megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel 
mértékével – túlléphető, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezik bevétel elmaradás.” 

 
 

5. Az egységes javaslat 9. §-a a következők szerint módosul: 
 
„[9. §(1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2013. évben elvont osztalék a 

központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni. 

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi 
XV. törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek értékesítéséből 
származó bevételt a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet, 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, külön jogcímcsoportként kell 
elszámolni. Az Üht. 8. § (3) bekezdése szerinti kibocsátási egységek értékesítéséből 
származó bevétel 50%-át a (4) bekezdésben szereplő előirányzaton kell elszámolni. 

(3) 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, és az Üht. alapján 
létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételt a 
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben kell elszámolni. 

(4) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Éhvt. alapján létrehozott kiotói egységek 
átruházásából befolyt bevételnek az Éhvt. 10. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott 
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célok szerinti felhasználására nyitott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes 
bevétellel megnövelheti. 

(5) Az energiapolitikáért felelős miniszter az Üht. alapján létrehozott légiközlekedési 
kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételnek az Üht. 12/A. § (4) 
bekezdésében meghatározott célok szerinti felhasználásához a (4) bekezdés szerint 
létrehozott előirányzatot az értékesítésből befolyt teljes bevétellel megnövelheti.] 

9. § (1) Az állami tulajdonú gazdasági társaságoktól a 2013. évben elvont osztalék a 
központi költségvetés központosított bevétele, amelyet a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben kell elszámolni. 

(2) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. 
törvény (a továbbiakban: Üht.) által létrehozott kibocsátási egységek és légiközlekedési 
kibocsátási egységek, valamint az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében 
és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló törvény (a 
továbbiakban: Üht2.) 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. alcím, 3. Kibocsátási egységek értékesítéséből 
származó bevételek jogcímcsoporton belül külön jogcímként kell elszámolni.  

(3) 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 Üht. 
és az Üht2. által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből 
pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, továbbá az Üht. és az Üht2. hatálya alá tartozó 
kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevételnek a tervezett 
bevételt meghaladó hányada 50%-ának megfelelő összeggel. 

 (4) Az energiapolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet 
20. cím, 35. alcím, 4. Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer jogcímcsoport terhére az Üht. és 
az Üht2 által létrehozott légiközlekedési kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből 
pénzforgalmilag teljesült bevétel 100%-ának, valamint az Üht. és az Üht2. hatálya alá tartozó 
kibocsátási egységek 2013. évi értékesítéséből pénzforgalmilag teljesült bevétel 50%-ának 
megfelelő összeghatárig teljesíthet kiadásokat. 

(5) 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. 

(6) 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. Az egységes javaslat 12. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(3) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 10. cím 1. alcím 1. Működési 

költségvetés előirányzatcsoport 5. Egyéb működési célú támogatások kiemelt előirányzata 
2500,0 millió forint összegben tartalmazza a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség-és 
Szervezetfejlesztési Intézet fenntartói irányítása alá tartozó egészségügyi intézmények 
rendkívüli – vis maior – kiadásainak fedezetét.” 

 
 

7. Az egységes javaslat 13. §-a a következők szerint módosul: 
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 „13. § (1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) 
költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az 1. melléklet szerint 
állapítja meg. 

(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap összesen 16 279,6 millió forintot ad át a[z] XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet részére. 

 (3) A Start-munkaprogram megvalósításához a Nemzeti Foglalkoztatási Alapban 153 779,8 
millió forint kiadási előirányzat áll rendelkezésre, amelynek részbeni forrása 10 000,0 millió 
forint költségvetési támogatás. Ez az előirányzat nyújt fedezetet a 2012. évben elkezdett 
közfoglalkoztatási programok kötelezettségvállalásainak a 2013. évre áthúzódó kiadásai 
teljesítésére is. 

(4) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezetben [4000,0] 2919,3 millió forint 
egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, amely [felhasználható] a[z] 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap költségvetésének [I-VI. havi]2013. januártól júniusig terjedő 
időszakra vonatkozó tényadataira[,] és a várható teljesítésre figyelemmel az államháztartásért 
felelős miniszter [döntése alapján] egyetértésével használható fel. 

(5) A LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. [cím] Szakképzési és felnőttképzési 
támogatások [előirányzat]cím terhére legfeljebb 21 000,0 millió forint összegben vállalható 
kötelezettség 2013. június 30-áig. A fennmaradó 6500,0 millió forint a szakképzési 
hozzájárulás bevételi előirányzatának [I-VI. havi]2013. januártól júniusig terjedő időszakra 
vonatkozó teljesülésére figyelemmel az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével 
használható fel. 

(6) Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program működtetésével kapcsolatos 
feladatokra a feladatot ellátó MTA Könyvtára részére a LXIX. Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap fejezet, 1. Hazai innováció támogatása cím terhére 2013. évben 1426,0 
millió forint támogatást kell biztosítani. 

(7) A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a 2013. 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. Az egységes javaslat 14. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013. évi 

a) bevételi főösszegét [2 795 816,1]2 847 298,9 millió forintban, 
b) kiadási főösszegét [2 795 816,1]2 847 298,9 millió forintban, 
c) egyenlegét 0,0 millió forintban állapítja meg.” 

 
 

9. Az egységes javaslat 17. § (1) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(1) Az Országgyűlés az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 2013. évi 

a) bevételi főösszegét [1 710 101,4]1 804 273,9 millió forintban, 
b) kiadási főösszegét [1 735 623,9]1 804 273,9 millió forintban, 
c) [hiányát] egyenlegét [25 522,5]0,0 millió forintban állapítja meg.” 

 
 

10. Az egységes javaslat 18. § (3) bekezdése elmarad: 
 
 „[(3) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 8. 
Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. 
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Gyógyító-megelőző ellátás, 4. Gyógyszertámogatás és az 5. Gyógyászati segédeszköz 
támogatás jogcímcsoportok jogcímeire átcsoportosítást hajthat végre.]” 

 
 

11.  Az egységes javaslat 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 8. Természetbeni ellátások 
céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző ellátás, 4. 
Gyógyszertámogatás és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok 
jogcímeire az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével átcsoportosítást hajthat végre.” 

 
 

12. Az egységes javaslat 25. § (15) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(15) Az Országgyűlés felhatalmazza a XI. Miniszterelnökség fejezetet, valamint a X. 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetet irányító szervek vezetőit, hogy a XI. 
Miniszterelnökség fejezet, [2]5. cím [Fejezeti kezelésű előirányzatok], 1. alcím 
[Célelőirányzatok], 3. Konzultációk kiadásai jogcímcsoport [Konzultációk kiadásai] 
fejezeti kezelésű előirányzat felhasználásával kapcsolatban a szükséges előirányzat-
átcsoportosításokról fejezeti hatáskörben intézkedjenek.” 
 
 

13. Az egységes javaslat 25. § (16) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(16) A Kormány a LXIII. Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet kiadásai terhére 

átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára az  
Útravaló Ösztöndíjprogram Út a szakmához alprogramjának megvalósításához.” 
 
 

14. Az egységes javaslat 25. §-a a következő (17) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(17) A II. Köztársasági Elnökség fejezetet és a XVIII. Külügyminisztérium fejezetet 

irányító szervek vezetői az államfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 
előirányzat-átcsoportosításról fejezeti hatáskörben intézkedhetnek.” 

 
 

15. Az egységes javaslat 28. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) 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 17. § (1) bekezdés c) pontja szerinti pénzforgalmi egyenlegéig a tárgyhavi utolsó bevétel 
beérkezése és utolsó ellátás kifizetése után  
történik. 

(5) Ha az E. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után 
az E. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a kincstár intézkedik a többlet 
összegének visszautalásáról, amely a (4) bekezdés szerinti támogatást csökkenti.” 
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16. Az egységes javaslat 30. §-a a következők szerint módosul: 
 
„30. § A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül 2013. január 5-éig a települési önkormányzatok és [társulásaik] a 
többcélú kistérségi társulások számára elérhetővé teszi a települési önkormányzatokat [és 
társulásaikat, valamint], a települési és területi nemzetiségi önkormányzatokat és a 
többcélú kistérségi társulásokat a 2. melléklet alapján – a I. 2, II. 4., III. 1, IV. pontok 
szerinti támogatások kivételével – megillető támogatások összegét.” 

 
 

17. Az egységes javaslat 34. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(2) A 2. melléklet I. [1-2.] pontja, II. [1-3.] pontja, III. 2-4. pontja, IV. [1-2.] pontja és a 
3. melléklet 6. és 15. pontja alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 83. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik.” 

 
 

18. Az egységes javaslat 34. § (4) bekezdése elmarad: 
 
„[(4) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül 2013. január 1-jéig a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások számára elérhetővé teszi a helyi önkormányzatokat, valamint a települési és 
területi nemzetiségi önkormányzatokat és többcélú kistérségi társulásokat a 2. melléklet 
alapján – a II.1, III.1, III. 4. a) pontok szerinti támogatások kivételével – megillető 
támogatások összegét.]” 
 
 

19. Az egységes javaslat 34. § (5) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„([5]4) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltaktól eltérően a 2. melléklet II. 1. és 
III. 4. pontja szerinti támogatások – 2. mellékletre vonatkozó kiegészítő szabályok szerinti – 
évközi módosítása során kamatfizetési kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, ha az 
önkormányzat által az eredetileg szolgáltatott adatokból kalkulált támogatás legalább 10%-kal 
meghaladja az őt ténylegesen megillető összeget.” 
 
 

20. Az egységes javaslat 34. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a 
további szerkezeti egységek számozása és az azokra vonatkozó merev hivatkozások 
megfelelően módosulnak: 

 
„(5) Az államháztartásról szóló jogszabályokban foglaltak szerint meghatározott, az állami 
támogatás jogtalan igénybevételéhez kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség kiszámítása 
szempontjából a 2. melléklet II., III. 3, III. 4 pontja szerinti előirányzatok együttes összegét 
kell figyelembe venni, a (4) bekezdésben foglaltakra tekintettel.” 
 
 

21. Az egységes javaslat 34. § (6)-(9) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(6) Ha az állam a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. §-ában 
foglaltaknak megfelelően hozzájárulás megfizetésére kötelezi a települési önkormányzatot, 
annak befizetését az önkormányzat havonta, minden hónap 10. napjáig köteles teljesíteni. A 
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[a] hozzájárulás összege az XLII. A költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei fejezet 
5. Költségvetési befizetések cím 3. Köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos 
önkormányzati befizetések alcím előirányzatának bevételét növeli. 
(7) A helyi önkormányzatoknak a 25 év alatti valamint az 55 év feletti, továbbá a képzettséget 
nem igénylő (egyszerű) munkakörben foglalkoztatott munkavállalók, valamint a gyesről 
visszatérő és tartós munkanélküliség után elhelyezkedő munkavállalók foglalkoztatásához 
kapcsolódó 2013. évi szociális hozzájárulási adó változásból eredő kiadási megtakarításait a 
XLII. A költségvetés közvetlen kiadásai és bevételei fejezet 5. Költségvetési befizetések cím 
2. Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő befizetések alcím 2. Helyi önkormányzati 
költségvetési szervek jogcímcsoport előirányzata javára kell befizetni és elszámolni. 
(8) A Kincstár a (6)-(7) bekezdésekben foglalt [előirányzat-módosulással] befizetési 
kötelezettséggel érintett önkormányzatok számára folyósítandó, a helyi önkormányzatokat 
megillető támogatások, hozzájárulások havi összegéből a nettó finanszírozás során [havonta 
levonja] 
a) levonja [a (6) bekezdés szerinti esetben] az önkormányzatot terhelő elmaradt összeget 
[időarányos részét], amennyiben a (6) bekezdésben előírt befizetési kötelezettség 
tekintetében az elmaradt összeg két havi hozzájárulási kötelezettség összegével megegyezik, 
vagy azt meghaladja, 
b) havonta levonja a (7) bekezdés szerinti esetben az előző havi bérszámfejtés alapján az 
önkormányzatnál jelentkező kiadási megtakarítás összegét. 
(9) Ha a helyi önkormányzatot a (2) bekezdés alapján a nettó finanszírozás keretében 
megillető adott havi források a [(6)-(7)] (8) bekezdés szerint levonandó összegekre nem 
nyújtanak fedezetet, vagy az önkormányzatnak 2013. december 15-én bármilyen elmaradása 
van a (6) bekezdés szerinti befizetési kötelezettsége tekintetében, a kincstár a meg nem 
fizetett összegre a kötelezett fizetési számlájára – felhatalmazó nyilatkozatra tekintet nélkül – 
azonnali beszedési megbízást nyújt be. [az önkormányzat az első félévben felhalmozott 
hátralékot 2013. július 31-éig, a második félévben felhalmozott hátralékot 
2013. december 15-éig köteles megfizetni. Amennyiben az önkormányzat e 
kötelezettségét nem teljesíti, a Kincstár haladéktalanul beszedési megbízást nyújt be az 
önkormányzat fizetési számlájával szemben.]” 

 
 

22.  Az egységes javaslat 35. §-a a következők szerint módosul: 
 
„35. § (1) [Jogszabály szerint támogatás biztosított a törvényben meghatározott 

szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot ellátó intézmény fenntartója részére.] Az Országgyűlés a köznevelési 
közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyház és belső egyházi jogi személy, társadalmi 
szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos, területi, települési nemzetiségi 
önkormányzat, nonprofit gazdasági társaság, gazdasági társaság és a köznevelési feladatot 
alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó 
egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem állami köznevelési intézmény fenntartója) 
részére normatív és egyéb hozzájárulást állapít meg a következők szerint: 

a) a nem állami köznevelési intézmény fenntartóját 2013. augusztus 31-éig megillető 
normatív és egyéb hozzájárulásra a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről 
szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 2012. évi költségvetési törvény) 
2012. december 31-én hatályos 38. § (1) bekezdés a)-e) és h) pontjának, (2), (3) és (5)-(9) 
bekezdésének szabályait a b)-s) pontok figyelembevételével kell alkalmazni,  
b) a 2012. évi költségvetési törvénynek az a) pont szerinti rendelkezései alkalmazása 
során a 2012. évi költségvetési törvény 2012. december 31-én hatályos 3. és 8. 
mellékletében meghatározott normatív hozzájárulás időarányos részét kell figyelembe 
venni, a 2012. évi költségvetési törvénynek a 2012. december 31-én hatályos 5. 
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mellékletében meghatározott támogatást pedig az oktatásért felelős miniszter rendeletében 
meghatározottak szerint kell biztosítani, 
c) a közoktatási feladat alatt köznevelési, a közoktatási intézmény alatt köznevelési 
intézményt kell érteni, 
d) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 121. § 
(1) bekezdés 29. pontja alatt a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 4. § 25. pontját kell érteni, 
e) a Közokt. tv. 28. § (4) bekezdésére történő hivatkozás alatt a nyelvi előkészítő 
évfolyamot kell érteni, 
f) a Közokt. tv. 126. § (4) bekezdésére történő hivatkozást nem kell alkalmazni, 
g) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/I. §, 39/H. §-ára történő hivatkozás esetében a 
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletnek (a továbbiakban: 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programjára, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjára, és a 
Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai 
Programjára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, 
h) a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény alatt a szakképzésről szóló 2011. évi 
CLXXXVII. törvényt kell érteni, 
i) a Közokt. tv. 114. § (2) bekezdése alá tartozó tanulók alatt a köznevelési közfeladatokat 
térítésmentesen igénybe vevő tanulókat kell érteni, 
j) alapfokú művészetoktatási intézmény alatt alapfokú művészeti iskolát kell érteni, 
k) a 2012. évi költségvetési törvény 2012. december 31-én hatályos 3. melléklet 15. pont 
e) alpontját azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a normatív hozzájárulásra való 
jogosultságnak nem feltétele a közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről 
szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet 10-14/F. §-ában meghatározott eljárásban a 
„Minősített alapfokú művészetoktatási intézmény”, vagy a „Kiválóra minősített alapfokú 
művészetoktatási intézmény” cím megszerzése, 
l) a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/C. §-ára történő hivatkozás esetében a 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendeletnek az egész napos iskolára vonatkozó rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni, 
m) a Közokt. tv. 42. § (3) bekezdésére történő hivatkozás esetében a szakképzésről szóló 
2011. évi CLXXXVII. törvény gyakorlati képzés megszervezésére vonatkozó szabályait 
kell alkalmazni, 
n) a nem köznevelési intézményben szervezett korai fejlesztés és gondozás jogcímén nem 
igényelhető támogatás, 
o) a Közokt. tv. 30/A. § (1) bekezdése alatt az Nkt. 15. § (2)-(5)  bekezdését kell érteni, 
p) a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2012. ( I. 19.) OKM rendeletre történő 
hivatkozás esetében a pedagógiai szakszolgálatokról szóló miniszteri rendelet megfelelő 
rendelkezéseit kell alkalmazni, 
q) a nemzeti, etnikai kisebbségi  nevelés, nemzeti, etnikai kisebbségi  nevelés-oktatás alatt 
nemzetiségi nevelést, nemzetiségi nevelést-oktatást kell érteni, 
r) a Közokt. tv. 86. § (6) bekezdése és a kiegészítő kisebbségi oktatás alatt a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvénynek a kiegészítő nemzetiségi oktatásra 
vonatkozó szabályait kell érteni, 
s) a Közokt. tv. és végrehajtási rendeletei alatt az Nkt.-t és végrehajtási rendeleteit is érteni 
kell, 

t) a nem állami köznevelési intézmény finanszírozására 2013. szeptember 1-jétől a (2) 
bekezdése szerinti törvényben meghatározott szabályokat kell alkalmazni. 
(2) A Kormány a nem állami köznevelési intézmény 2013. szeptember 1-jétől alkalmazandó 
törvényi finanszírozási szabályait 2013. március 31-éig dolgozza ki és nyújtja be az 
Országgyűlés részére. 
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(3) Az Országgyűlés a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézményt, szolgáltatást fenntartó egyház és belső egyházi jogi személy, társadalmi 
szervezet, alapítvány, közalapítvány, civil szervezet, országos nemzetiségi önkormányzat, 
nonprofit gazdasági társaság, 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. b)-l) 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 8. 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. 

(4) 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 egyház és belső egyházi jogi személy az egyházak hitéleti és közcélú 
tevékenységének anyagi feltételeiről szóló törvény szerinti kiegészítő támogatásra jogosult. 
E kiegészítő támogatás mértéke a (3) bekezdés a) és b) pont szerinti támogatás 57,9%-a. 
(5) A nem állami szociális fenntartó a (3) bekezdés alapján megállapított támogatás teljes 
összegét a folyósítást követő 15 napon belül köteles annak az intézménynek átadni, amelyre 
tekintettel a támogatás megállapítására sor került.  
(6) Az egyház és a belső egyházi jogi személy a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatást 
köteles elkülönítetten nyilvántartani és a támogatás teljes összegét a humánszolgáltatást 
ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására fordítani.  
(7) A (3) bekezdés szerinti támogatás és a (4) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás 
elszámolása – a Kormány rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerint – a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet terhére, illetve javára történik. 
(8) A nem állami szociális fenntartó – ha 2012. december 31-én működési engedéllyel 
rendelkezett és normatív állami hozzájárulásra volt jogosult –  2013. január és február 
hónapra a Kormány rendeletében meghatározott eljárási szabályok szerinti elszámolás 
mellett a 2012. évi december hónapra tekintettel folyósított normatív állami hozzájárulással 
azonos összegű támogatásra jogosult. Az egyház és a belső egyházi jogi személy e 
támogatás után járó kiegészítő támogatására a (4) és (6) bekezdést alkalmazni kell. 

[(2)](9) Az önkormányzati tűzoltóság a fenntartásához és működéséhez az átvállalt 
feladattal arányos állami támogatást a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a 
tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 41. § (5) 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, 22,0 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.” 

 
 

23. Az egységes javaslat 48. § (1) és (2) bekezdése a következők szerint módosul: 
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„(1) A teljes, [42 455,7] 40 186,8 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-

előirányzat, és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének 
kötelezettségvállalással nem terhelt része 75%-os mértékéig vállalható 2013. 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, [31 873,9] 30 775,7 millió forint összegű kötelezettségvállalási keret-
előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes összegének 
kötelezettségvállalással nem terhelt része mértékéig vállalható a 2013. évben a Svájci-Magyar 
Együttműködési Program által támogatott programokra, projektekre vonatkozó tárgyévi és 
éven túli fizetési kötelezettség.” 
 
 

24. Az egységes javaslat 49. §-a a következők szerint módosul: 
 
„49. § Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap, Európai Halászati Alap és az 

Európai Mezőgazdasági és Garancia Alap által támogatott programok és intézkedések 
finanszírozásával összefüggő kockázatok kezelésére képzett céltartalékot árfolyam-ingadozás 
esetén a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 7. alcím, 1. Uniós programok 
árfolyam-különbözete jogcímcsoport [Uniós programok árfolyam-különbözete] 
előirányzata, egyéb esetben a XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím 7. alcím 2. 
Egyéb EU által nem térített kiadások jogcímcsoport finanszírozza, és kizárólag a 
jogszabályban meghatározott célokra használható fel. „ 
 
 

25. Az egységes javaslat 51. §-a és 52. §-a a következők szerint módosul: 
 
„[51. § (1) A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (a továbbiakban: NIF Zrt.) részére, 

az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrás felhasználásával, 
érvényes támogatási szerződés alapján fizetendő támogatások általános forgalmi adó 
finanszírozására szolgáló részének teljesítéséhez a kincstár a kincstári egységes 
számláról (a továbbiakban: KESZ) kamatmentes hitelt nyújt. 

(2) Az európai uniós és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési forrásból megítélt 
támogatások kizárólag abban az esetben biztosíthatóak az (1) bekezdésben leírtak 
szerint, ha a kifizetés időpontjában a NIF Zrt.-vel kötött támogatási szerződésben 
meghatározott célokra felhasználható uniós és hazai forrás nem áll rendelkezésre. 

(3) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról tervezett hiteligénybevételről a 
NIF Zrt. az államháztartásért felelős miniszter és a kincstár részére a 2013. év 
vonatkozásában 2013. január 15-éig havi bontású finanszírozási tervet készít, amelyet a 
rendelkezésre álló információk alapján minden negyedévet követő hónap 15-éig 
aktualizál. Az államháztartásért felelős miniszter jogosult a finanszírozási terv és a 
hiteligénybevétel ütemezését módosítani. 

(4) A KESZ-hez kapcsolódó megelőlegezési számlákról felvett hitelt a NIF Zrt. a 
támogatási szerződés alapján számára kiutalt, európai uniós és központi költségvetésből 
származó bevételeiből soron kívül törleszteni köteles. 

52. § (1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 
valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. § (2) bekezdése 
szerinti járulékfizetési felső határ egy naptári napra jutó összege a 2013. évben 22 560 
forint.] 
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[(2)]51. § A 2013 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. 
törvény 62. § (1)-(2) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál 
[4,2]5,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. 
[(3)]52. § A szociális hozzájárulási adó 2013-ban megfizetett összegének 100%-a az Ny. 
Alapot illeti meg. A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegét a NAV a jogosult 
számlájára naponta átutalja.” 
 
 

26.  Az egységes javaslat 54. § (2) bekezdése a következők szerint módosul: 
 
„(2) A Kjt. 77. § (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-

kiegészítés a 2013. 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 a [közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a 
továbbiakban:] Közokt. tv.[)] 118. § (12)-(14) bekezdésében szabályozott esetekre, 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.” 

 
 

27. Az egységes javaslat 59. §-a a következők szerint módosul: 
 
„59. § (1) A Szoctv. 50/A. § (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege a 

2013. évben 12 000 forint. 
(2) A Szoctv. 50/A. § (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege a 2013. évben 6000 

forint.” 
 
 

28. Az egységes javaslat 61. §-a a következők szerint módosul: 
 
„(1) Az Éhvt. 13. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke a projekt jogszabály alapján 

jóváhagyott Tervdokumentumában létrehozni tervezett minden egyes kibocsátáscsökkentési 
egység után 38 forint. 

[(2) Az Üht. 19. §-a szerinti felügyeleti díj mértéke az üzemeltető részére kiosztott 
minden egyes kibocsátási egység után évi 5 forint. 

(3)](2) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése 
szerinti szénipari szerkezetátalakítási támogatás mértéke 0,19 forint/kWh. 

[(4)](3) A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 147. § (1) bekezdése 
szerinti jogszabályban meghatározott személyi kör részére a villamos energiaiparban fennálló 
vagy eltöltött munkaviszonnyal összefüggésben jogszabálynak megfelelően biztosított 
kedvezményes árú villamosenergiaellátás támogatása 0,07 forint/kWh.” 

 
 

29. Az egységes javaslat 67. §-a a következők szerint módosul: 
 
„67. § (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 – 2013. január 1-jétől 2013. december 
31-éig: 

a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, 
c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, 
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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 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig: 

a) árubeszerzés esetében: 50,0 millió forint, 
b) építési beruházás esetében: 100,0 millió forint, 
c) szolgáltatás megrendelése esetében: 50,0 millió forint.” 

 
 

30. Az egységes javaslat VII. fejezete a következő 72-76. §-sal egészül ki: 
 
„72. § (1) Az állam az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település települési 

önkormányzatának – ideértve a fővárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat is – 
(a továbbiakban: átvállalással érintett önkormányzat) a (2) és (3) bekezdés szerinti 
adósságelemei nélkül számított 2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló 
adósságállománya és ezen adósságnak az átvállalás időpontjáig számított járulékai összegét – 
a 74. § (3) bekezdésében meghatározott kivétellel – részben átvállalja. 

(2) Az állam teljes mértékben átvállalja az 5 000 fő lakosságszámot meghaladó település 
a) a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az 

átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény) 1. mellékletében 
meghatározott egészségügyi intézmény tulajdonos és fenntartó települési 
önkormányzatának és a fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 
2. mellékletében meghatározott egészségügyi intézmények által használt vagyon 
tulajdonos települési önkormányzatának azon működtetéshez és fejlesztéshez kötődő 
2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában fennálló adósságának és annak az 
átvállalás időpontjáig számított járulékainak összegét, amely kifejezetten és igazolhatóan a 
fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 1. § 2. pontjában meghatározott 
átvett vagyonhoz kapcsolódóan keletkezett, és 
b) az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami 

átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi … törvény (a továbbiakban: 
szociális és gyermekvédelmi intézmények átvételét szabályozó törvény) 2. § (1) bekezdése 
alapján átvett intézmény tulajdonos és fenntartó települési önkormányzatának azon 
működtetéshez és fejlesztéshez kötődő 2012. december 31-i, az átvállalás időpontjában 
fennálló adósságának és annak az átvállalás időpontjáig számított járulékainak összegét, 
amely kifejezetten és igazolhatóan a szociális és gyermekvédelmi intézmények átvételét 
szabályozó törvény 1. § 2. pontjában meghatározott átvett vagyonhoz kapcsolódóan 
keletkezett. 

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalás nem terjed ki  
a) az államháztartás központi alrendszeréből és a közvetlenül az Európai Uniótól vagy 

nemzetközi szervezettől elnyert támogatás előfinanszírozására, valamint az általános 
forgalmi adó vagy egyéb bevétel megelőlegezésére nevesítetten szolgáló adósságból eredő 
fizetési kötelezettség teljesítésére, valamint 

b) a víziközmű-társulattól az átvállalással érintett önkormányzat által átvett hitelből 
eredő fizetési kötelezettség teljesítésére. 

(4) Az átvállalással érintett (1) bekezdés szerinti adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)-
c) pontjában, a (2) bekezdés szerinti adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)-b) pontjában 
foglaltaknak megfelelő – kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapíron, továbbá az (1) bekezdés alapján átvállalt adósság esetében váltókibocsátáson 
alapuló – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti pénzügyi 
intézmény (a továbbiakban: hitelező) felé fennálló tartozásokat foglalja magában.  
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(5) Az átvállalással érintett önkormányzat az átvállalással érintett folyószámlahitel és váltó 
állományát az (1) és (2) bekezdés szerinti átvállalás érdekében a 74. § (6) bekezdése szerinti 
tételes átvállalásról szóló megállapodás előtt legalább 15 nappal – a kölcsön- vagy 
hiteljogviszonnyal azonos feltételekkel – működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át. 

(6) Az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat 
az átvállalással érintett önkormányzatok az átvállalást megelőzően – az adott értékpapírban 
foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel – kölcsönjogviszonnyá 
alakíthatják át. Ennek hiányában az állam az értékpapír lejárat előtti visszaváltásából eredő 
fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E fizetési kötelezettségét az állam az értékpapír-
tulajdonostól történő, az adott értékpapírban foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében 
azonos feltételekkel rendelkező hitel felvételével is kiválthatja. 

73. § (1) A 72. § (1) bekezdése és a 74. § (3) bekezdése szerinti adósság átvállalásának 
mértékét az átvállalással érintett önkormányzat 2012. június 30-i egy főre jutó iparűzési 
adóerőképességének (a továbbiakban: adóerőképesség) és az átvállalással érintett 
önkormányzat településkategóriája adóerőképessége korrigált átlagának egymáshoz 
viszonyított aránya alapján kell meghatározni. A számítás során figyelembe vett 
településkategóriák a következők:  

a) megyei jogú város, 
b) 10 000 főt elérő vagy azt meghaladó lakosságszámmal rendelkező egyéb város, 
c) 5 000 főt meghaladó, de 10 000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező egyéb 

város, 
d) 5 000 fő lakosságszámot meghaladó község. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti településkategóriák adóerőképességének korrigált átlaga a 
településkategóriába tartozó önkormányzatok adóerőképességének – az alsó és felső decilisbe 
tartozó önkormányzatok adatainak figyelmen kívül hagyásával – számított átlaga. 

(3) Az adóerőképességet a helyi önkormányzatok 2012. évre vonatkozó első féléves 
beszámolóiban közölt, bevallott iparűzési adóalapok alapján kell kiszámítani.  

(4) Ha az átvállalással érintett önkormányzat adóerőképessége a településkategóriája 
adóerőképessége korrigált átlagának 

a) 100%-át eléri vagy meghaladja, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 40%-a, 
b) 75%-a és 100%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 50%-a, 
c) 50%-a és 75%-a között van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 60%-a, 
d) 50%-a alatt van, a 72. § (1) bekezdése szerinti adósság 70%-a 

szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául.  
(5) A (4) bekezdéstől eltérően az adóerőképességgel nem rendelkező átvállalással érintett 

önkormányzat, a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzat esetében 40%-os mérték 
szolgál az állam által történő adósságátvállalás alapjául.  

74. § (1) Az átvállalással érintett önkormányzat a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
adósságelemek tőke- és járulékösszegéről, valamint elkülönítetten a 72. § (2) bekezdése 
szerinti adósságelemekről 2013. január 11-éig a kincstár által üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül adatot szolgáltat. Az adatszolgáltatásban meg kell jelölni, hogy mely 
adósságelemek, illetve mely adósságelemekből milyen összeg tartozik a 72. § 
(2) bekezdésének hatálya alá. Az adatszolgáltatás mellékleteként az átvállalással érintett 
önkormányzat csatolja 

a) a hitelező által az átvállalás alapját képező összegről – jogviszonyonkénti bontásban, 
ezen belül megjelölve a tőke és a járulék összegét, a járulékok számításának módját, 
valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes összegét – kiállított igazolásokat, 

b) az arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy ha rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb 
számlaköveteléssel, ami kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál, és ha ez az adósságelem részben vagy 
egészben átvállalásra kerül, akkor e betét vagy számlakövetelés összegét – legfeljebb az 
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ahhoz kapcsolódó adósságelem átvállalással érintett mértéke szerinti arányos összegéig – 
az átvállalás napján az állam által megjelölt számlára átutalja, és 

c) nyilatkozatát arról, hogy 2012. december 31-én adósságrendezési eljárás alatt áll-e. 
(2) A kincstár ellenőrzi az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatok hiánytalan benyújtását. A 

kincstár az (1) bekezdés alapján rendelkezésére bocsátott adatokat 2013. január 18-áig 
településenkénti, hitelezőnkénti és a 72. § (1) és (2) bekezdésének megfelelő kategória 
szerinti bontásban továbbítja az államháztartásért felelős miniszternek és a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszternek. Az államháztartásért felelős miniszter – a 
(3) bekezdés szerinti esetek kivételével – gondoskodik a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
adósságelemek 2013. június 28-áig történő átvállalásáról. 

(3) Azon átvállalással érintett önkormányzat esetében, amellyel szemben 2012. december 
31-én a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvény alapján 
adósságrendezési eljárás van folyamatban, az állam az átvállalást az adósságrendezési eljárás 
lezárulta időpontjában fennálló és esedékessé váló kölcsön- vagy hitelviszonyt megtestesítő 
adósságból és váltókibocsátásból eredő fizetési kötelezettséget alapul véve hajtja végre. 
Ebben az esetben az államháztartásért felelős miniszter az általa külön meghatározott 
adatszolgáltatás alapján, az adósságrendezési eljárás lezárultát követő 60 napon belül 
gondoskodik az átvállalásról. 

(4) A 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósságátvállalással összefüggő eljárásban az állam 
képviseletében az államháztartásért felelős miniszter – az (5) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – teljes jogkörrel jár el. 

(5) Az államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a 
72. § (1) bekezdése szerinti adósságátvállalás pontos mértékéről legkésőbb 2013. február 28-
áig megállapodást köt az átvállalással érintett önkormányzattal. Az államháztartásért felelős 
miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a megállapodásban – különösen 
indokolt esetben – a 73. § (4) és (5) bekezdésében meghatározottaknál magasabb átvállalási 
mértéket is megállapíthatnak.  

(6) Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. útján a 72. § (1) és (2) bekezdése 
szerinti adósság vagy fizetési kötelezettség átvállalásáról az (5) bekezdés szerinti 
megállapodás megkötését követően, a megállapodásban meghatározott átvállalási mértéknek 
megfelelően – a 72. § (2) bekezdése szerinti ügyletek esetén 100%-os átvállalási mérték 
mellett – legkésőbb 2013. június 28-áig megállapodást köt az átvállalással érintett 
önkormányzattal és azok hitelezőivel. 

(7) A kincstár a 2013. év végéig felülvizsgálhatja, hogy az (1) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatásban a 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti kategóriába helyesen kerültek-e az 
adósságelemek az átvállalással érintett önkormányzat által besorolásra. Ha a kincstár 
megállapítja, hogy oda nem tartozó adósságelem került a 72. § (2) bekezdése szerinti 
kategóriába, határozatban dönt az adósságelem átsorolásáról, és döntéséről tájékoztatja az 
átvállalással érintett önkormányzatot és az államháztartásért felelős minisztert. Az 
átvállalással érintett önkormányzatnak a téves besorolás miatt jogtalanul igénybevett állami 
adósságátvállaláshoz kötődő adósság és járulék összegét a kincstári határozat kézhezvételét 
követő 90 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal 
növelten kell megfizetnie az állam részére. Az államháztartásért felelős miniszter az ÁKK Zrt. 
útján a téves besorolás miatt pótlólagosan járó, állami adósságátvállaláshoz kötődő adósság 
összegét a kincstári határozat készhez vételét követő 90 napon belül átvállalja. 

75. § (1) A 72-74. § alkalmazásában a lakosságszámot a személyiadat- és 
lakcímnyilvántartás 2012. január 1-jei lakóhelyadatai alapján kell figyelembe venni. 

(2) A 72. § (1) és (2) bekezdése szerinti adósság összegének megállapítása és a 74. § 
(1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás során a devizában denominált ügyletek esetén a 
2012. december 31-én érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamot kell alkalmazni. 
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76. § (1) Az állam átvállalja a fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 1. § 
2. pontjában meghatározott átvett vagyonba tartozó gazdasági társaságok azon a fekvőbeteg 
intézmény működtetéshez és fejlesztéshez kötődő, 2012. december 31-i, az átvállalás 
időpontjában fennálló adósságának és annak az átvállalás időpontjáig számított járulékainak 
összegét, amelyhez a fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 1. mellékletében 
meghatározott egészségügyi intézmény tulajdonos és fenntartó települési önkormányzat és a 
fekvőbeteg intézmények átvételét szabályozó törvény 2. mellékletében meghatározott 
egészségügyi intézmények által használt vagyon tulajdonos települési önkormányzat által 
vállalt kezesség kapcsolódik. 

(2) Az átvállalással érintett (1) bekezdés szerinti adósság a Gst. 3. § (1) bekezdés a)-
b) pontjában foglaltaknak megfelelő, hitelező felé – kölcsön- vagy hiteljogviszonyon, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapíron, alapuló – fennálló tartozásokat foglalja magában. 

(3) A gazdasági társaság az átvállalással érintett folyószámlahitel állományát az 
(1) bekezdés szerinti átvállalás érdekében a (6) bekezdése szerinti átvállalásról szóló 
megállapodás előtt legalább 15 nappal – a kölcsön- vagy hiteljogviszonnyal azonos 
feltételekkel – működési vagy fejlesztési hitellé alakítja át. 

(4) Az állam az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok esetében az értékpapír lejárat előtti visszaváltásából eredő, a lejárt kölcsön- vagy 
hiteljogviszony esetén az abból származó fizetési kötelezettséget vállalja át és teljesíti. E 
fizetési kötelezettségét az állam az értékpapír-tulajdonostól történő, az adott értékpapírban 
foglalt pénzügyi kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel rendelkező hitel 
felvételével is kiválthatja. 

(5) Az átvállalással érintett adósságelemek tőke- és járulékösszegéről a fekvőbeteg 
intézmények átvételét szabályozó törvény 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szerv – 
elektronikus úton – 2013. január 18-áig adatot szolgáltat az államháztartásért felelős 
miniszternek. Az adatszolgáltatás mellékleteként a kijelölt szerv csatolja 

a) gazdasági társaságonként a hitelező által az átvállalás alapját képező összegről – 
jogviszonyonkénti bontásban, ezen belül megjelölve a tőke és a járulék összegét, a 
járulékok számításának módját, valamint e tételek adott hitelezőre vonatkozó teljes 
összegét – kiállított igazolásokat, 

b) az önkormányzati kezességvállalást igazoló dokumentumokat. 
(6) Az államháztartásért felelős miniszter az (5) bekezdés szerinti adatszolgáltatás alapján 

gondoskodik az (1)-(4) bekezdés szerinti adósságelemek 2013. június 28-áig történő 
átvállalásáról akként, hogy az ÁKK Zrt. útján megállapodást köt a gazdasági társaságokkal és 
azok hitelezőivel. 

(7) A kincstár 2013. év végéig felülvizsgálhatja, hogy az (5) bekezdés szerinti 
adatszolgáltatás tartalma megfelel-e az (1)-(2) bekezdés előírásainak. Ha a kincstár 
megállapítja, hogy oda nem tartozó adósságelemet vállalt át az állam, határozatban dönt az 
átvállalt összeg államnak történő megtérítéséről. A fekvőbeteg intézmények átvételét 
szabályozó törvény 2. § (1) bekezdése szerinti kijelölt szervnek a téves besorolás miatt 
jogtalanul igénybevett állami adósságátvállaláshoz kötődő adósság és járulék összegét a 
kincstári határozat kézhezvételét követő 90 napon belül a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő mértékű kamattal növelten kell megfizetnie az állam részére.” 

 
 

31. Az egységes javaslat 72. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg:) 
 
„e) a 35. § (3)–(4) és (7)-(8) bekezdése szerinti támogatás igénylésének, folyósításának, 

elszámolásának, ellenőrzésének részletes szabályait.” 
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32. Az egységes javaslat 72. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki: 

 
(Felhatalmazást kap) 
 
„l) az oktatásért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével – a 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás összegét” 

 
(igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, elszámolásának és 
ellenőrzésének részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.) 
 
 

33. Az egységes javaslat 74. §-a a következők szerint módosul: 
 
„74. § (1) A települési önkormányzatoktól és intézményeiktől a járási kormányhivatalok, a 
nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti állami [köznevelési] intézményfenntartó 
központ[, vagy egyéb] és más állami intézményfenntartó szerv állományába [át]kerülő 
köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók 2012. december havi, 2013. januárban 
esedékes illetményei, munkabérei és egyéb járandóságai, valamint azok közterhei 
kifizetésének kötelezettsége az átvevő fenntartót terheli. 
(2) [A települési önkormányzatoktól és intézményeiktől a járási kormányhivatalok, a 
köznevelési intézményfenntartó központ, vagy egyéb állami intézményfenntartó szerv 
állományába átvett köztisztviselők, közalkalmazottak és munkavállalók részére – a 2012. 
évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján –
]Az (1) bekezdésben meghatározott személyek után a 2012. december hónapra járó[, 2013. 
januárban kifizetett] bérkompenzáció fedezete a települési önkormányzatot [már] nem illeti 
meg. 
(3) [A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi 
CVII. törvény alapján korábban létrehozott többcélú kistérségi társulás az általa ellátott 
feladatok után a 2. melléklet II., III. 3. és III. 4. pontjai szerinti támogatásokat 
2013. június 30-áig igénybe veheti, a 2. mellékletre vonatkozó kiegészítő szabályokban 
foglaltak szerint.] Az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik a helyi 
önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások foglalkoztatottainak a 2012. december havi, 
2013. januárban esedékessé váló illetményének, munkabérének és egyéb járandóságának, 
valamint ezek közterheinek 2013 januárjában a Kincstári Egységes Számla terhére való 
megelőlegezéséről. 
(4) A megelőlegezett összeget 2013. február 28-áig kell annak a helyi önkormányzatnak, 
többcélú kistérségi társulásnak és 2013. január 1-jétől az állam vagy nem állami szerv által 
átvett közfeladat ellátójának, illetve az ilyen közfeladatot ellátó intézmény fenntartójának a 
kincstár felé megfizetnie, akire tekintettel az állam azt a (3) bekezdés alapján megelőlegezte. 
(5) A helyi önkormányzat, többcélú kistérségi társulás a (4) bekezdés szerinti visszafizetési 
kötelezettségét a 2013. február havi nettó finanszírozás keretében történő levonással teljesíti. 
Ha a többcélú kistérségi társulás a 2013. évben támogatásban nem részesül, a (4) bekezdésben 
foglaltakat a többcélú kistérségi társulás székhelye szerinti települési önkormányzattal 
szemben kell alkalmazni. 
(6) A visszafizetési kötelezettség elmulasztása esetén – ideértve azt is, ha a helyi 
önkormányzat, többcélú kistérségi társulás részére 2013. február hónapban járó támogatás 
nem nyújt fedezetet a levonás összegére – a kincstár a meg nem fizetett összegre a kötelezett 
fizetési számlájával szemben azonnali beszedési megbízást nyújt be, felhatalmazó nyilatkozat 
hiányában is.” 
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34. Az egységes javaslat 2013. évi költségvetési előirányzatai (1. melléklet) a következők szerint módosul: 

 millió forintban 

 
Fejezet 
szám 

 
Cím 
szám 

 
Alcím 
szám 

 
Jog-
cím-
csop. 
szám 

 
Jog-
cím 

szám

 
Előir. 
csop 
szám

 
Ki-

emelt 
ei. 

szám 

 
Fejezet 

neve 

 
Cím név 

 
Alcím név

 
Jogcím-

csop. név

 
Jogcím 

név 

 
Előir. 

csop. név

 
Kiemelt 
előirány-
zat neve 

 
 

ELŐIRÁNYZAT 

 
 

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS 
+/- 

 
 

MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT 

              
KIADÁS BEVÉTEL 

TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL 

TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL 

TÁMOGA-
TÁS 

I       I. ORSZÁGGYŰLÉS    
 1         Országgyűlés Hivatala    
  1           Országgyűlés hivatali szervei  [20 763,6] + 236,7  21 000,3 
     1           Működési költségvetés  [460,0] 460,0  
      1             Személyi juttatások [10 555,4] + 92,8 10 648,2   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [2 711,0] + 25,1 2 736,1   
      3             Dologi kiadások [4 072,9] + 118,8 4 191,7   
 3         Országgyűlési Őrség  [2 118,3] + 57,7  2 176,0 
     1        Működési költségvetés    
      1          Személyi juttatások [1 703,9] + 45,4 1 749,3   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [414,4] + 12,3 426,7   

    1 -  4. cím összesen: [34 591,8] [465,0] [34 126,8] + 294,4 + 294,4 34 886,2 465,0 34 421,2 
 10         Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása    
  1           Közszolgálati hozzájárulás [68 169,6] + 388,8 68 558,4   

    10. cím összesen: [68 169,6] + 388,8 68 558,4   
       I. fejezet összesen: [118 331,3] [11 130,0] [35 221,9] + 683,2 + 294,4 119 014,5 11 130,0 35 516,3 
II       II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG    
 1         Köztársasági Elnöki Hivatal  [1 452,1] - 136,6  1 315,5 
     1        Működési költségvetés    
      1          Személyi juttatások [749,0] - 89,1 659,9   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [202,2] - 24,1 178,1   
      3          Dologi kiadások [451,5] - 23,4 428,1   
 2         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  2           Célelőirányzatok    
   2             Köztársasági elnök közcélú felajánlásai, adományai  + 73,0 + 73,0 73,0  73,0 
   3             Államfői Protokoll kiadásai  + 251,2 + 251,2 251,2  251,2 
       II. fejezet összesen: [1 847,8] [1 847,8] + 187,6 + 187,6 2 035,4  2 035,4 
IX       IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI    
 1         A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak támogatása 
   

  1           A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása [117 537,6] + 475,3 118 012,9   
  2           A települési önkormányzatok egyes köznevelési  és 

gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 
[156 393,5] + 6 977,9 163 371,4   

  3           A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

[226 362,9] - 12 133,1 214 229,8   

  4           A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása [29 466,7] - 474,7 28 992,0   
 2         Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 

előirányzatok 
[47 715,8] + 10 000,0 57 715,8   

 3         A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai [85 558,0] - 39 465,0 46 093,0   
       IX. fejezet összesen: [671 069,5] - 34 619,6 636 449,9   
X       X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM    
 1         Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása  [9 496,3] - 1 580,9  7 915,4 
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     1        Működési költségvetés  [516,0] 516,0  
      1          Személyi juttatások [6 440,2] - 776,0 5 664,2   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 659,8] - 201,0 1 458,8   
      3          Dologi kiadások [1 873,8] - 603,9 1 269,9   
 5         Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala  [20 015,0] + 3,5  20 018,5 
     1        Működési költségvetés  [8 923,6] 8 923,6  
      1          Személyi juttatások [2 184,6] + 200,0 2 384,6   
      3          Dologi kiadások [23 703,1] - 196,5 23 506,6   
 8         Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok  [123 346,4] + 554,7  123 901,1 
     1        Működési költségvetés  [33 830,2] + 633,4 34 463,6  
      1          Személyi juttatások [100 445,9] + 795,3 101 241,2   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [26 843,5] + 220,7 27 064,2   
      3          Dologi kiadások [29 166,9] + 172,1 29 339,0   
 11         Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  [753,0] - 753,0  0,0 
     1        Működési költségvetés    
      1          Személyi juttatások [453,2] - 453,2 0,0   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
[119,2] - 119,2 0,0   

      3          Dologi kiadások [180,6] - 180,6 0,0   
 17         Nemzeti Közszolgálati Egyetem  [3 086,8] + 100,0  3 186,8 
     1        Működési költségvetés  [1 831,2] 1 831,2  
      3          Dologi kiadások [1 451,7] + 100,0 1 551,7   
 20         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  2           Célelőirányzatok    
   1             KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 

támogatása 
[1 067,7] [1 067,7] + 5,5 + 5,5 1 073,2  1 073,2 

   7             Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
támogatása 

[400,0] [400,0] + 110,0 + 110,0 510,0  510,0 

   20             Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése  + 100,0 + 100,0 100,0  100,0 
   41             Ludovika Campus [2 700,0] [2 700,0] + 700,0 + 700,0 3 400,0  3 400,0 
  3           Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása    
   22             Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 

Közalapítvány 
[170,0] [170,0] + 50,0 + 50,0 220,0  220,0 

  4           Határon túli magyarok programjainak támogatása    
   3             Nemzetpolitikai tevékenység támogatása [1 436,4] [1 436,4] + 2 103,0 + 2 103,0 3 539,4  3 539,4 
       1 -  20. cím összesen: [241 574,5] [52 398,6] [189 175,9] + 2 026,2 + 633,4 + 1 392,8 243 600,7 53 032,0 190 568,7 
       X. fejezet összesen: [341 103,2] [52 398,6] [189 175,9] + 2 026,2 + 633,4 + 1 392,8 343 129,4 53 032,0 190 568,7 
XI       XI. MINISZTERELNÖKSÉG    
 1         Miniszterelnökség  [4 184,7] + 620,5  4 805,2 
     1        Működési költségvetés    
      1          Személyi juttatások [2 485,3] - 2,1 2 483,2   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [719,3] + 8,7 728,0   
      3          Dologi kiadások [965,1] + 569,4 1 534,5   
      5          Egyéb működési célú kiadások  + 44,5 44,5   
 2         Információs Hivatal  [7 550,7] + 2 500,0  10 050,7 
     1        Működési költségvetés  [87,7] 87,7  
      1          Személyi juttatások [3 736,7] + 640,6 4 377,3   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [927,8] + 173,0 1 100,8   
      3          Dologi kiadások [2 705,6] + 1 576,4 4 282,0   
     2        Felhalmozási költségvetés  [27,1] 27,1  
      1          Beruházások [225,1] + 110,0 335,1   
 3         Nemzetstratégiai Kutató Intézet  + 1 300,0  1 300,0 
     1        Működési költségvetés    
      1          Személyi juttatások  + 679,6 679,6   
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      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  + 213,5 213,5   
      3          Dologi kiadások  + 366,9 366,9   
     2        Felhalmozási költségvetés    
      1          Beruházások  + 40,0 40,0   
 4         Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet  + 340,0  340,0 
     1        Működési költségvetés  + 80,0 80,0  
      1          Személyi juttatások  + 195,3 195,3   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  + 55,6 55,6   
      3          Dologi kiadások  + 140,5 140,5   
     2        Felhalmozási költségvetés    
      1          Beruházások  + 27,0 27,0   
      2          Felújítások  + 1,6 1,6   
 5         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  1           Célelőirányzatok    
   10             Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács 

tevékenységében közreműködő szervezetek támogatása 
 + 300,0 + 300,0 300,0  300,0 

   12             Diaszpóra magyarsággal kapcsolatos feladatok  + 2 000,0 + 2 000,0 2 000,0  2 000,0 
  2           Fejezeti általános tartalék [610,2] [610,2] + 254,0 + 254,0 864,2  864,2 
       1 – 5. cím összesen: [17 137,4] [126,8] [17 010,6] + 7 394,5 + 80,0 + 7 314,5 24 531,9 206,8 24 325,1 
 8         Országvédelmi Alap [100 000,0] + 300 000,0 400 000,0   
       XI. fejezet összesen: [218 096,2] [129,8] [17 966,4] + 307 394,5 + 80,0 + 7 314,5 525 490,7 209,8 25 280,9 
XII       XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM    
 1         Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása  [5 672,1] - 83,7  5 588,4 
     1        Működési költségvetés  [132,3] 132,3  
      1          Személyi juttatások [3 616,6] - 65,0 3 551,6   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [978,8] - 17,3 961,5   
      3          Dologi kiadások [1 199,0] - 1,4 1 197,6   
 2         Szakigazgatási intézmények    
  1          Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal  [5 249,1] - 250,0  4 999,1 
     1        Működési költségvetés  [5 808,5] + 250,0 6 058,5  
 6         Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei  [4 288,3] - 267,6  4 020,7 
     1        Működési költségvetés  [1 376,2] 1 376,2  
      1          Személyi juttatások [3 254,1] - 210,7 3 043,4   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [864,0] - 56,9 807,1   
 11         Nemzeti Öntözési Hivatal  + 1 000,0  1 000,0 
     1        Működési költségvetés    
      1          Személyi juttatások  + 294,0 294,0   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó  + 79,4 79,4   
      3          Dologi kiadások  + 412,6 412,6   
     2        Felhalmozási költségvetés    
      1          Beruházások  + 214,0 214,0   
 13      Nemzeti Környezetügyi Intézet  [995,0] + 250,0  1 245,0 
     1        Működési költségvetés  [4,4] 4,4  
      1          Személyi juttatások [732,3] + 50,0 782,3   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [197,2] + 13,5 210,7   
      3          Dologi kiadások [61,3] + 186,5 247,8   
 20         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  2          Környezetvédelmi célelőirányzatok    
   9            Természetvédelmi kártalanítás [94,2] [94,2] + 2 000,0 + 2 000,0 2 094,2  2 094,2 
  3          Agrár célelőirányzatok    
   6            Hungarikum Bizottság feladatainak támogatása  + 1 000,0 + 1 000,0 1 000,0  1 000,0 
  11           Vidékfejlesztési és halászati programok    
   2             Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)    
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    1               I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása 

[85 841,3] [60 954,6] [24 886,7] + 1 330,8 + 919,3 + 411,5 87 172,1 61 873,9 25 298,2 

   3             Halászati Operatív Program    
    2               Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) [556,4] [417,3] [139,1] - 4,0 - 3,0 - 1,0 552,4 414,3 138,1 
  13           Peres ügyek  + 100,0 + 100,0 100,0  100,0 
       XII. fejezet összesen: [369 907,7] [180 794,3] [189 113,4] + 5 325,5 + 1 166,3 + 4 159,2 375 233,2 181 960,6 193 272,6 
XIII       XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM    
 1         Honvédelmi Minisztérium    
  1           Honvédelmi Minisztérium igazgatása  [4 849,7] - 70,8  4 778,9 
     1           Működési költségvetés  [25,0] 25,0  
      1             Személyi juttatások [3 417,6] - 55,0 3 362,6   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [902,8] - 14,6 888,2   
      3             Dologi kiadások [501,2] - 1,2 500,0   
  2           Egyéb HM szervezetek  [12 119,8]  12 119,8 
     1           Működési költségvetés  [270,0] + 389,6 659,6  
      3             Dologi kiadások [6 640,3] + 389,6 7 029,9   
 2         Magyar Honvédség    
  1           Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei  [20 590,4] - 31,2  20 559,2 
     1           Működési költségvetés  [200,0] 200,0  
      1             Személyi juttatások [14 340,3] - 24,6 14 315,7   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [3 547,4] - 6,6 3 540,8   
  2           MH ÖHP és alárendelt szervezetei  [89 768,0] + 2 850,0  92 618,0 
     1           Működési költségvetés  [4 100,0] + 595,2 4 695,2  
      3             Dologi kiadások [24 950,7] + 3 445,2 28 395,9   
       XIII. fejezet összesen: [237 635,0] [23 045,0] [214 590,0] + 3 732,8 + 984,8 + 2 748,0 241 367,8 24 029,8 217 338,0 
XIV       XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM    
 1         Belügyminisztérium igazgatása  [3 809,7] + 105,4  3 915,1 
     1        Működési költségvetés  [25,5] 25,5  
      1          Személyi juttatások [2 360,3] + 75,2 2 435,5   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [547,2] + 19,7 566,9   
      3          Dologi kiadások [885,0] + 10,5 895,5   
 7         Rendőrség  [231 378,1] - 133,9  231 244,2 
     1        Működési költségvetés  [4 509,6] 4 509,6  
      1          Személyi juttatások [155 533,8] - 102,5 155 431,3   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [39 817,7] - 27,6 39 790,1   
      3          Dologi kiadások [38 667,0] - 3,8 38 663,2   
 12         Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság  [51 528,5] - 3,9  51 524,6 
     1        Működési költségvetés  [1 621,5] 1 621,5  
      1          Személyi juttatások [34 416,3] - 3,1 34 413,2   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [9 111,0] - 0,8 9 110,2   
 13         Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal  [6 353,5] - 3,5  6 350,0 
     1        Működési költségvetés  [104,4] 104,4  
      3          Dologi kiadások [2 500,3] - 3,5 2 496,8   
 20         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  1           Ágazati célfeladatok    
   5             Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése [100,0] [100,0] - 100,0 - 100,0 0,0  0,0 
  2           Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása    
   2             Társadalmi önszerveződések támogatása    
    11               Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása [150,0] [150,0] - 5,5 - 5,5 144,5  144,5 
  9           Szolidaritási programok    
   1             Európai Menekültügyi Alap [516,9] [360,6] [156,3] - 27,6 - 19,3 - 8,3 489,3 341,3 148,0 
   2             Integrációs Alap [813,0] [569,5] [243,5] - 43,4 - 30,4 - 13,0 769,6 539,1 230,5 
   3             Visszatérési Alap [515,0] [361,8] [153,2] - 27,5 - 19,3 - 8,2 487,5 342,5 145,0 
   4             Külső Határok Alap [4 224,2] [2 969,9] [1 254,3] - 225,8 - 158,6 - 67,2 3 998,4 2 811,3 1 187,1 
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   5             Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek [374,2] [295,4] [78,8] - 20,0 - 15,8 - 4,2 354,2 279,6 74,6 
       XIV. fejezet összesen: [421 784,8] [17 729,5] [404 055,3] - 485,7 - 243,4 - 242,3 421 299,1 17 486,1 403 813,0 
XV       XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM    
 1         Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása  [6 742,6] + 67,9  6 810,5 
     1        Működési költségvetés  [700,9] 700,9  
      1          Személyi juttatások [5 106,9] - 11,0 5 095,9   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 365,5] - 2,6 1 362,9   
      3          Dologi kiadások [855,9] + 81,5 937,4   
 8         Magyar Államkincstár  [16 017,5] + 917,7  16 935,2 
     1        Működési költségvetés  [6 182,8] 6 182,8  
      1          Személyi juttatások [12 237,5] + 280,7 12 518,2   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [3 457,0] + 80,6 3 537,6   
      3          Dologi kiadások [5 340,4] + 281,3 5 621,7   
     2        Felhalmozási költségvetés    
      1          Beruházások [759,9] + 275,1 1 035,0   
 25         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  30           Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok    
   10             Szervezetátalakítási alap [4 796,0] [4 796,0] - 118,0 - 118,0 4 678,0  4 678,0 
       XV. fejezet összesen: [64 290,5] [9 618,0] [54 672,5] + 867,6  + 867,6 65 158,1 9 618,0 55 540,1 
XVI       XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL    
 1         Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása  [125 568,7] + 4 195,1  129 763,8 
     1        Működési költségvetés  [2 279,8] + 25,0 2 304,8  
      1          Személyi juttatások [70 523,7] - 153,9 70 369,8   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [18 427,5] - 41,0 18 386,5   
      3          Dologi kiadások [34 105,1] - 85,0 34 020,1   
     2        Felhalmozási költségvetés    
      1          Beruházások [4 062,7] + 4 500,0 8 562,7   
 2         Bűnügyi Főigazgatóság  [7 632,6] + 93,2  7 725,8 
     1        Működési költségvetés  + 20,0 20,0  
      1          Személyi juttatások [4 999,7] + 58,8 5 058,5   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 279,8] + 15,0 1 294,8   
      3          Dologi kiadások [1 353,1] + 39,4 1 392,5   
 3         Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet  [1 755,3] + 241,7  1 997,0 
     1        Működési költségvetés  [295,9] - 45,0 250,9  
      1          Személyi juttatások [1 147,2] + 117,4 1 264,6   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [290,5] + 31,7 322,2   
      3          Dologi kiadások [613,5] + 47,6 661,1   
       XVI. fejezet összesen: [137 532,3] [2 575,7] [134 956,6] + 4 530,0  + 4 530,0 142 062,3 2 575,7 139 486,6 
XVII       XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM    
 1         Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása  [6 819,5] + 4,3  6 823,8 
     1        Működési költségvetés  [338,7] 338,7  
      1          Személyi juttatások [3 715,9] - 65,0 3 650,9   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [980,4] - 17,3 963,1   
      3          Dologi kiadások [2 461,9] + 86,6 2 548,5   
 12         Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  [7 943,7] + 40,0  7 983,7 
     1        Működési költségvetés  [1 706,2] 1 706,2  
      3          Dologi kiadások [6 632,4] + 40,0 6 672,4   
 20         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  32           Közlekedési ágazati programok    
   5             TEN-T projektek [2 122,0] [207,0] [1 915,0] - 113,4 - 11,1 - 102,3 2 008,6 195,9 1 812,7 
  35           Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati programok    
   4             Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer  + 5 200,0 + 5 200,0 5 200,0  5 200,0 
  36           PPP-programok    
   1             Autópálya rendelkezésre állási díj [108 716,9] [108 716,9] - 5 516,9 - 5 516,9 103 200,0  103 200,0 
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  38           Egyéb feladatok    
   4             "Friends of Hungary" Alapítvány működtetése  + 612,4 + 612,4 612,4  612,4 
       1 – 20. cím összesen: [316 516,0] [102 165,5] [214 350,5] + 226,4 - 11,1 + 237,5 316 742,4 102 154,4 214 588,0 
       XVII. fejezet összesen: [578 863,2] [177 165,5] [214 350,5] + 226,4 - 11,1 + 237,5 579 089,6 177 154,4 214 588,0 
XVIII       XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM    
 1         Külügyminisztérium központi igazgatása  [6 123,7] - 83,7  6 040,0 
     1        Működési költségvetés  [209,3] 209,3  
      1          Személyi juttatások [3 714,6] - 65,0 3 649,6   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [985,9] - 17,3 968,6   
      3          Dologi kiadások [1 477,2] - 1,4 1 475,8   
 2         Külképviseletek igazgatása  [35 213,6] 100,0  35 313,6 
     1        Működési költségvetés  [6 376,6] 6 376,6  
      1          Személyi juttatások [20 586,0] + 268,0 20 854,0   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [5 557,0] + 72,4 5 629,4   
      3          Dologi kiadások [14 594,2] - 387,9 14 206,3   
     2        Felhalmozási költségvetés  [112,6] 112,6  
      1          Beruházások [853,0] + 147,5 1 000,5   
 5         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  6           Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések    
   1             Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes 

hozzájárulások 
[7 382,7] [7 382,7] - 216,0 - 216,0 7 166,7  7 166,7 

   2             Európai uniós befizetések [6 257,3] [6 257,3] - 184,0 - 184,0 6 073,3  6 073,3 
  9           Állami Protokoll    
   1             Államfői Protokoll kiadásai [251,2] [251,2] - 251,2 - 251,2 0,0  0,0 
  17           EU utazási költségtérítések [414,0] [413,6] [0,4] - 22,1 - 22,1 391,9 391,5 0,4 
       XVIII. fejezet összesen: [62 974,5] [7 170,1] [55 804,4] - 657,0 - 22,1 - 634,9 62 317,5 7 148,0 55 169,5 
XIX       XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK    
 2         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  4           Nemzeti Stratégiai Referenciakeret    
   1             Gazdaságfejlesztés Operatív Program [153 873,0] [132 292,0] [21 581,0] - 15 888,3 - 7 069,7 - 8 818,6 137 984,7 125 222,3 12 762,4 
   2             Közlekedés Operatív Program [329 873,5] [273 432,4] [56 441,1] - 9 282,2 - 14 612,3 + 5 330,1 320 591,3 258 820,1 61 771,2 
   3             Társadalmi Megújulás Operatív Program [269 886,4] [247 150,9] [22 735,5] - 42 090,6 - 29 487,4 - 12 603,2 227 795,8 217 663,5 10 132,3 
   14             Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program [137 860,8] [129 615,8] [8 245,0] - 13 095,8 - 6 926,7 - 6 169,1 124 765,0 122 689,1 2 075,9 
   19             Környezet és Energia Operatív Program [293 555,7] [259 204,0] [34 351,7] - 28 982,0 - 15 741,1 - 13 240,9 264 573,7 243 462,9 21 110,8 
   20             Államreform Operatív Program [8 342,6] [7 091,2] [1 251,4] - 887,9 - 378,6 - 509,3 7 454,7 6 712,6 742,1 
   21             Elektronikus Közigazgatás Operatív Program [21 683,9] [18 431,3] [3 252,6] - 2 295,6 - 1 951,2 - 344,4 19 388,3 16 480,1 2 908,2 
   22             Végrehajtás Operatív Program [15 563,6] [12 150,9] [3 412,7] - 1 174,7 - 649,3 - 525,4 14 388,9 11 501,6 2 887,3 
   23             Nyugat-dunántúli Operatív Program [19 548,6] [19 488,0] [60,6] - 2 292,9 - 2 285,8 - 7,1 17 255,7 17 202,2 53,5 
   24             Közép-dunántúli Operatív Program [23 073,5] [23 073,5] - 2 626,2 - 2 626,2 20 447,3 20 447,3  
   25             Dél-dunántúli Operatív Program [26 821,3] [26 328,1] [493,2] - 3 506,4 - 3 442,4 - 64,0 23 314,9 22 885,7 429,2 
   26             Dél-alföldi Operatív Program [30 789,0] [29 951,4] [837,6] - 3 582,5 - 3 484,9 - 97,6 27 206,5 26 466,5 740,0 
   27             Észak-alföldi Operatív Program [52 382,4] [49 666,0] [2 716,4] - 5 555,9 - 5 594,7 + 38,8 46 826,5 44 071,3 2 755,2 
   28             Észak-magyarországi Operatív Program [44 749,9] [42 026,7] [2 723,2] - 4 836,9 - 4 544,4 - 292,5 39 913,0 37 482,3 2 430,7 
   29             Közép-magyarországi Operatív Program [52 803,5] [51 238,0] [1 565,5] - 6 538,9 - 6 342,8 - 196,1 46 264,6 44 895,2 1 369,4 
  5           Területi Együttműködés    
   1             Európai Területi Együttműködés    
    1               ETE HU-SK [7 572,1] [6 436,1] [1 136,0] - 404,7 - 343,8 - 60,9 7 167,4 6 092,3 1 075,1 
    2               ETE HU-RO [11 235,3] [9 549,8] [1 685,5] - 602,5 - 511,9 - 90,6 10 632,8 9 037,9 1 594,9 
    3               ETE HU-SER [2 763,0] [2 212,5] [550,5] - 147,7 - 118,1 - 29,6 2 615,3 2 094,4 520,9 
    4               ETE HU-CRO [3 133,8] [2 527,7] [606,1] - 167,5 - 135,1 - 32,4 2 966,3 2 392,6 573,7 
    5               ETE SEES [7 798,1] [7 121,2] [676,9] - 416,7 - 380,5 - 36,2 7 381,4 6 740,7 640,7 
    6               ETE AU-HU [579,1] [424,2] [154,9] - 30,9 - 22,7 - 8,2 548,2 401,5 146,7 
    7               ETE SLO-HU [440,5] [306,4] [134,1] - 23,5 - 15,2 - 8,3 417,0 291,2 125,8 
    8               ETE CES [479,4] [365,0] [114,4] - 25,5 - 19,4 - 6,1 453,9 345,6 108,3 



 25

    9               INTERREG IVC [265,5] [183,2] [82,3] - 14,2 - 9,8 - 4,4 251,3 173,4 77,9 
    10               ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program [3 731,0] [3 171,3] [559,7] - 199,4 - 169,4 - 30,0 3 531,6 3 001,9 529,7 
  6           Egyéb uniós előirányzatok    
   3             Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek [14 410,5] [12 221,0] [2 189,5] - 816,3 - 691,8 - 124,5 13 594,2 11 529,2 2 065,0 
   6             EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-

2014 
[4 520,0] [3 870,0] [650,0] - 241,5 - 206,8 - 34,7 4 278,5 3 663,2 615,3 

       XIX. fejezet összesen: [1 582 584,4] [1 393 454,4] [189 130,0] - 145 727,2 - 107 762,0 - 37 965,2 1 436 857,2 1 285 692,4 151 164,8 
XX       XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA    
 1         Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása  [9 085,3] + 820,6  9 905,9 
     1        Működési költségvetés  [8,0] 8,0  
      1          Személyi juttatások [4 983,6] + 614,4 5 598,0   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 331,1] + 158,5 1 489,6   
      3          Dologi kiadások [2 757,5] + 47,7 2 805,2   
 2         Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer    
  1           Állami szociális intézetek  [1 857,6] - 8,3  1 849,3 
     1           Működési költségvetés  [277,1] 277,1  
      1             Személyi juttatások [1 269,8] - 6,5 1 263,3   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [341,0] - 1,8 339,2   
  2           Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei  [3 461,9] + 58,5  3 520,4 
     1           Működési költségvetés  [183,5] 183,5  
      1             Személyi juttatások [2 216,5] + 4,2 2 220,7   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [596,5] + 1,0 597,5   
      3             Dologi kiadások [742,9] + 4,6 747,5   
      4             Ellátottak pénzbeli juttatásai [77,1] + 1,3 78,4   
     2           Felhalmozási költségvetés    
      1             Beruházások [12,4] + 47,4 59,8   
  3           Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 

irányítás intézményei 
 [16 365,4] + 49 832,3  66 197,7 

     1           Működési költségvetés  [3 718,1] + 19 955,0 23 673,1  
      1             Személyi juttatások [11 640,4] + 43 084,4 54 724,8   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [3 091,8] + 11 519,8 14 611,6   
      3             Dologi kiadások [5 351,3] + 13 821,4 19 172,7   
      4             Ellátottak pénzbeli juttatásai  + 1 021,3 1 021,3   
      5             Egyéb működési célú kiadások  + 340,4 340,4   
  4           Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal  [2 985,7] - 486,7  2 499,0 
     1           Működési költségvetés  [799,4] - 633,4 166,0  
      1             Személyi juttatások [2 179,5] - 746,8 1 432,7   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [582,6] - 208,3 374,3   
      3             Dologi kiadások [947,4] - 165,0 782,4   
 3         Megyei intézményfenntartó szervek, önkormányzattól átvett 

intézmények 
   

  1           Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények  [107 628,3] - 107 628,3  0,0 
     1           Működési költségvetés  [36 487,1] - 36 487,1 0,0  
      1             Személyi juttatások [82 969,8] - 82 969,8 0,0   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 

adó 
[22 199,7] - 22 199,7 0,0   

      3             Dologi kiadások [31 797,8] - 31 797,8 0,0   
      4             Ellátottak pénzbeli juttatásai [3 288,4] - 3 288,4 0,0   
      5             Egyéb működési célú kiadások [3 859,7] - 3 859,7 0,0   
  2           Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett 

intézmények 
 [1 960,7] - 1 960,7  0,0 

     1           Működési költségvetés  [72,0] - 72,0 0,0  
      1             Személyi juttatások [1 217,6] - 1 217,6 0,0   
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      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó 

[328,8] - 328,8 0,0   

      3             Dologi kiadások [479,8] - 479,8 0,0   
      5             Egyéb működési célú kiadások [6,5] - 6,5 0,0   
 4         Egyéb kulturális intézmények  [2 093,7] + 1 004,6  3 098,3 
     1        Működési költségvetés  [1 710,6] + 220,0 1 930,6  
      1          Személyi juttatások [1 852,6] + 331,1 2 183,7   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [520,9] + 90,3 611,2   
      3          Dologi kiadások [1 281,2] + 788,2 2 069,4   
     2        Felhalmozási költségvetés  [47,7] 47,7  
      2          Felújítások [3,0] + 15,0 18,0   
 5         Egyetemek, főiskolák  [134 699,2] - 11 149,3  123 549,9 
     1        Működési költségvetés  [250 171,9] 250 171,9  
      1          Személyi juttatások [169 011,2] - 863,6 168 147,6   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [47 991,9] - 233,7 47 758,2   
      3          Dologi kiadások [131 910,7] - 12 552,0 119 358,7   
      4          Ellátottak pénzbeli juttatásai [25 923,4] + 2 500,0 28 423,4   
 7         Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal  [4 944,5] + 260,0  5 204,5 
     1        Működési költségvetés  [252,0] 252,0  
      1          Személyi juttatások [4 137,7] + 204,8 4 342,5   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [916,4] + 55,2 971,6   
 10         Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei    
  1           Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és 

Szervezetfejlesztési Intézet 
 [1 744,5] + 2 500,0  4 244,5 

     1           Működési költségvetés  [8 304,9] 8 304,9  
      5             Egyéb működési célú kiadások [200,9] + 2 500,0 2 700,9   
  2           Gyógyító-megelőző ellátás intézetei  [541,3] + 44,9  586,2 
     1           Működési költségvetés  [359 395,6] 359 395,6  
      1             Személyi juttatások [134 468,9] + 3 270,6 137 739,5   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [36 389,9] + 1 088,0 37 477,9   
      3             Dologi kiadások [182 287,6] - 1 699,4 180 588,2   
      5             Egyéb működési célú kiadások [4 472,1] - 2 614,3 1 857,8   
 11         Közgyűjtemények  [8 704,5] + 3 010,0  11 714,5 
     1        Működési költségvetés  [5 026,0] + 73,0 5 099,0  
      1          Személyi juttatások [6 769,7] + 1 594,5 8 364,2   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 879,5] + 428,6 2 308,1   
      3          Dologi kiadások [4 837,2] + 1 088,5 5 925,7   
     2        Felhalmozási költségvetés    
      1          Beruházások [154,0] - 27,0 127,0   
      2          Felújítások [39,0] - 1,6 37,4   
 12         Művészeti intézmények  [8 785,0] - 8,7  8 776,3 
     1        Működési költségvetés  [2 537,0] 2 537,0  
      1          Személyi juttatások [5 755,7] - 6,9 5 748,8   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 539,3] - 1,8 1 537,5   
 14         Országos Mentőszolgálat  [383,0]  383,0 
     1        Működési költségvetés  [26 596,7] + 229,7 26 826,4  
      1          Személyi juttatások [15 792,3] + 119,6 15 911,9   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [4 432,7] + 39,5 4 472,2   
      3          Dologi kiadások [6 702,9] + 7,9 6 710,8   
      5          Egyéb működési célú kiadások [51,8] + 62,7 114,5   
 18         Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei  [389 783,8] + 22 146,7  411 930,5 
     1        Működési költségvetés  [17 166,7] + 17 824,7 34 991,4  
      1          Személyi juttatások [311 507,7] - 3 819,3 307 688,4   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [84 107,0] - 1 120,0 82 987,0   
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      3          Dologi kiadások [11 335,8] + 44 904,2 56 240,0   
      5          Egyéb működési célú kiadások  + 6,5 6,5   
 19         Emberi Erőforrás[ok] Támogatáskezelő  [70,8] + 818,0  888,8 
     1        Működési költségvetés    
      1          Személyi juttatások [43,9] + 489,2 533,1   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [11,8] + 129,2 141,0   
      3          Dologi kiadások [15,1] + 199,6 214,7   
 20         Fejezeti kezelésű előirányzatok    
  2           Normatív finanszírozás    
   3             Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás [107 915,4] [107 915,4] + 19 000,0 + 19 000,0 126 915,4  126 915,4 
  3           Felsőoktatási feladatok támogatása    
   1             Felsőoktatás speciális feladatai [292,1] [292,1] + 112,0 + 112,0 404,1  404,1 
   3             Kiválósági támogatások  + 10 000,0 + 10 000,0 10 000,0  10 000,0 
  4           Közoktatási feladatok támogatása    
   3             Pedagógus életpálya bevezetésével járó kiadások [10 800,0] [10 800,0] - 10 800,0 - 10 800,0 0,0  0,0 
   8             Szakmai, tanügy-igazgatási informatikai feladatok támogatása  + 1 000,0 + 1 000,0 1 000,0  1 000,0 
  11           Kulturális feladatok és szervezetek támogatása    
   17             Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (Zeneakadémia) történeti 

orgonáinak restaurálása 
 + 200,0 + 200,0 200,0  200,0 

   18             Zeneakadémia működésének kiegészítő támogatása  + 800,0 + 800,0 800,0  800,0 
  12           Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra    
   7             Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

támogatása 
   

    5               Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos feladatok ellátása [37,0] [37,0] - 6,6 - 6,6 30,4  30,4 
  13           Művészeti tevékenységek    
   5             Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok 

(működési és művészeti pályázatok) 
[1 100,0] [1 100,0] + 474,7 + 474,7 1 574,7  1 574,7 

  19           Szociális célú humánszolgáltatások    
   1             Szociális célú nem állami humánszolgáltatások[ állami] 

támogatása 
[47 412,1] [47 412,1] + 13 000,0 + 13 000,0 60 412,1  60 412,1 

   3             Egyházi szociális intézményi kiegészítő támogatás [13 000,0] [13 000,0] - 13 000,0 - 13 000,0 0,0  0,0 
  22           Egészségügyi ágazati előirányzatok    
   20             Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 

támogatása 
[260,0] [260,0] - 260,0 - 260,0 0,0  0,0 

  24           Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése    
   11             Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása    
    2               Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények 

fejlesztése, fenntartása 
[198,4] [198,4] + 369,7 + 369,7 568,1  568,1 

  25           Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztési támogatások    
   1             Nem állami intézmények felújítása, beruházása  + 1 384,0 + 1 384,0 1 384,0  1 384,0 
  46           Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 

bértámogatás 
[11 220,4] [11 220,4] - 10 500,4 - 10 500,4 720,0  720,0 

  47           Megváltozott munkaképességű[ek foglalkoztatásával összefüggő 
költségkompenzáció] munkavállalók foglalkoztatásának támogatása 

[24 500,0] [24 500,0] + 10 500,4 + 10 500,4 35 000,4  35 000,4 

  55           Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások    
   4             Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék [16 950,0] [16 950,0] + 1 000,0 + 1 000,0 17 950,0  17 950,0 
   8             A Piarista Rend Magyar Tartománya fejlesztéseinek támogatása  + 1 200,0 + 1 200,0 1 200,0  1 200,0 
   [8]9             Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak 

támogatása 
[650,0] [650,0] 650,0  650,0 

   10             Lakitelek Népfőiskola épületeinek rekonstrukciója és fejlesztése  + 1 500,0 + 1 500,0 1 500,0  1 500,0 
  56           Nemzetiségi támogatások [567,1] [567,1] - 52,2 - 52,2 514,9  514,9 
  58           Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 

intézmények támogatása 
   

   1             Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

[30,2] [30,2] + 0,6 + 0,6 30,8  30,8 
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   3             Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

[64,6] [64,6] - 7,1 - 7,1 57,5  57,5 

   4             Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

[168,0] [168,0] - 42,4 - 42,4 125,6  125,6 

   5             Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

[25,5] [25,5] - 5,8 - 5,8 19,7  19,7 

   7             Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

[18,6] [18,6] + 6,0 + 6,0 24,6  24,6 

   9             Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

[158,7] [158,7] - 42,9 - 42,9 115,8  115,8 

   10             Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

[21,9] [21,9] + 21,5 + 21,5 43,4  43,4 

   11             Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

[61,4] [61,4] - 6,7 - 6,7 54,7  54,7 

       1 – 20. cím összesen: [1 827 763,6] [773 991,1] [1 053 772,5] - 13 791,7 + 1 109,9 - 14 901,6 1 813 971,9 775 101,0 1 038 870,9 
 21         Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap    
  1           Családi támogatások    
   1             Családi pótlék [354 015,0] - 5 000,0 349 015,0   
   2             Anyasági támogatás [5 628,0] - 100,0 5 528,0   
   3             Gyermekgondozási segély [64 150,0] + 600,0 64 750,0   
   4             Gyermeknevelési támogatás [13 973,0] + 150,0 14 123,0   
   5             Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése [2 040,1] + 419,6 2 459,7   
   6             Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások [7 174,0] - 101,0 7 073,0   
   7             Életkezdési támogatás [6 356,1] + 1 522,2 7 878,3   
   8             Gyermektartásdíjak megelőlegezése [1 633,5] + 68,5 1 702,0   
  2           Korhatár alatti ellátások    
   1             Szolgálati járandóság [85 307,3] + 1 323,6 86 630,9   
   2             Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék [218 451,8] - 21 688,0 196 763,8   
  3           Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások    
   1             Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és 

kereset-kiegészítése 
[8 906,8] + 287,5 9 194,3   

   2             Mezőgazdasági járadék [3 617,2] - 217,8 3 399,4   
   3             Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka [31 529,2] - 808,0 30 721,2   
   4             Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések [16 828,0] - 1 120,5 15 707,5   
   5             Házastársi pótlék [4 244,2] - 172,8 4 071,4   
   6             Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, 

Lakbértámogatás) 
[75,0] - 5,0 70,0   

   7             Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése [450,0] + 100,0 550,0   
       21. cím összesen: [854 329,2] - 24 741,7 829 587,5   
       XX. fejezet összesen: [2 683 612,8] [773 991,1] [1 053 772,5] - 38 533,4 + 1 109,9 - 14 901,6 2 645 079,4 775 101,0 1 038 870,9 
XXXI       XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL    
 1         Központi Statisztikai Hivatal  [8 679,6] + 44,4  8 724,0 
     1        Működési költségvetés  [614,9] 614,9  
      1          Személyi juttatások [5 717,1] + 35,0 5 752,1   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 465,8] + 9,4 1 475,2   
       XXXI. fejezet összesen: [9 622,7] [673,8] [8 948,9] + 44,4  + 44,4 9 667,1 673,8 8 993,3 
XXXIII       XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA    
 6         MTA Jóléti intézmények  [204,3] - 2,9  201,4 
     1        Működési költségvetés  [301,7] 301,7  
      1          Személyi juttatások [222,7] - 2,3 220,4   
      2          Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [64,4] - 0,6 63,8   
       XXXIII. fejezet összesen: [59 112,4] [15 982,0] [43 130,4] - 2,9  - 2,9 59 109,5 15 982,0 43 127,5 
XLI       XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
   

 1         Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai    
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  1           Devizahitelek kamatelszámolásai    
   1             Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi 

pénzintézetektől felvett hitelek kamatelszámolásai 
   

    12               Önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizahitelek 
kamatkiadásai 

 + 1 391,0 1 391,0   

  2           Devizakötvények kamatelszámolásai    
   1             Külföld felé    
    6               Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt devizakötvények 

kamatkiadásai 
 + 2 726,9 2 726,9   

 2         A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai    
  1           Forinthitelek kamatelszámolásai    
   2             Egyéb hitelek kamatelszámolásai    
    21               Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forint hitelek 

kamatkiadásai 
 + 6 192,7 6 192,7   

  2           Államkötvények kamatelszámolása    
   3             Az önkormányzatoktól 2013-ban átvállalt forintkötvények 

kamatkiadásai 
 + 1 410,0 1 410,0   

  4           Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai  [33 841,5] - 6 000,0 27 841,5  
       XLI. fejezet összesen: [1 240 656,9] [99 244,8]  + 11 720,6 - 6 000,0  1 252 377,5 93 244,8   
XLII       XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS 

KIADÁSAI 
   

 1         Vállalkozások költségvetési befizetései    
  1           Társasági adó  [324 000,0] - 3 200,0 320 800,0  
  3           Hitelintézeti járadék  [8 100,0] + 29 300,0 37 400,0  
  4           Pénzügyi szervezetek különadója  [72 000,0] + 72 000,0 144 000,0  
  6           Egyszerűsített vállalkozói adó  [123 200,0] - 15 100,0 108 100,0  
  8           Játékadó  [58 100,0] - 11 100,0 47 000,0  
  11           Energiaellátók jövedelemadója  [40 000,0] + 40 000,0 80 000,0  
  15           Kisvállalati adó  [214 500,0] - 84 300,0 130 200,0  
  16           Közműadó  + 60 000,0 60 000,0  
 2         Fogyasztáshoz kapcsolt adók    
  1           Általános forgalmi adó  [2 950 968,0] + 2 232,0 2 953 200,0  
  2           Jövedéki adó  [961 900,0] - 14 800,0 947 100,0  
  3           Regisztrációs adó  [15 000,0] - 1 000,0 14 000,0  
  5           Pénzügyi tranzakciós illeték  [239 200,0] + 61 900,0 301 100,0  
  6           Biztosítási adó  [28 500,0] - 1 000,0 27 500,0  
 3         Lakosság költségvetési befizetései    
  1           Személyi jövedelemadó  [1 548 510,6] - 46 910,6 1 501 600,0  
  2           Egyéb lakossági adók  [150,0] + 30,0 180,0  
  4           Lakossági illetékek  [110 400,0] + 600,0 111 000,0  
 5         Költségvetési befizetések    
  1           Központi költségvetési szervek  [30 475,8] + 24 644,7 55 120,5  
  4           Kutatási és Technológiai Innovációs Alap befizetése  + 10 000,0 10 000,0  
 7         Egyéb uniós bevételek    
  2           Vámbeszedési költség megtérítése  [9 594,0] - 149,0 9 445,0  
  3           Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése  [193,6] - 9,4 184,2  
  4           Uniós támogatások utólagos megtérülése    
   4             Kohéziós Alap  [24 182,8] - 10 170,6 14 012,2  
  5           Strukturális Alapok  + 2 727,0 2 727,0  
 8         Tőke követelések visszatérülése    
  2           Alárendelt kölcsöntőke kötvény visszatérülése  + 7 900,0 7 900,0  
 28         Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása [1 477,6] - 1 331,6 146,0   
 29         Lakástámogatások    
  1           Egyéb lakástámogatások [173 900,0] + 27 600,0 201 500,0   
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 34         Kormányzati rendkívüli kiadások    
  2           Pénzbeli kárpótlás    
   1             Pénzbeli kárpótlás [2 152,8] + 20,6 2 173,4   
   2             Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás [1 710,9] + 11,4 1 722,3   
   3             Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei [80,9] + 0,7 81,6   
 35         Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz    
  1           Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása    
   6             Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás 

Ny.Alapnak 
[25 223,4] + 15 428,4 40 651,8   

  2           Egészségbiztosítási Alap támogatása    
   5             Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott 

pénzeszköz 
[339 600,0] + 9 400,0 349 000,0   

   9             Kiadások támogatására pénzeszköz-átadás  + 80 831,7 80 831,7   
 36         Nemzetközi elszámolások kiadásai    
  1           Nemzetközi tagdíjak    
   5             EIB tőkeemelés  + 10 242,6 10 242,6   
 37         Hozzájárulás az EU költségvetéséhez    
  1           ÁFA alapú hozzájárulás [35 962,5] - 1 921,9 34 040,6   
  2           GNI alapú hozzájárulás [230 900,1] - 4 592,5 226 307,6   
  3           Brit korrekció [14 773,4] - 38,3 14 735,1   
  4           Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI 

csökkentés 
[1 963,8] - 61,2 1 902,6   

 42         Alapok támogatása    
  3           Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása [13 785,1] - 292,7 13 492,4   
       XLII. fejezet összesen: [1 701 761,1] [7 333 830,8]  + 135 297,2 + 123 594,1  1 837 058,3 7 457 424,9   

XLIII       XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 

   

 1         Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek    
  1           Értékesítési bevételek    
   3             Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek  + 10 400,0 10 400,0  
  2           Hasznosítási bevételek    
   3             Osztalékbevételek  [29 590,0] + 10 000,0 39 590,0  
   4             Koncessziós díjak    
    2               Infrastruktúra koncessziókból származó díj  [1 204,8] + 44 000,0 45 204,8  
 2         Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások    
  1           Felhalmozási jellegű kiadások    
   4             Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező 

kiadások 
   

    1               Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

[6 050,0] + 400,0 6 450,0   

   8             Elektronikus útdíjrendszer kiépítése  + 42 000,0 42 000,0   
       XLIII. fejezet összesen: [112 990,0] [37 794,4]  + 42 400,0 + 64 400,0  155 390,0 102 194,4   
XLIV.       XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
   

 1         A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek    
  2          Hasznosítási bevételek    
   1            Haszonbérleti díj  [9 800,0] + 2 000,0 11 800,0  
       XLIV. fejezet összesen: [18 700,0] [11 810,0] + 2 000,0 18 700,0 13 810,0  
LXIII       LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP    
 13         Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret [4 000,0] - 1 080,7 2 919,3   
 31         Szakképzési hozzájárulás  [52 514,3] + 2 300,3 54 814,6  
 35         Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti 

Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 
 [123 514,3] - 3 381,0 120 133,3  

       1 – 39. cím összesen: [346 221,3] [320 221,3] - 1 080,7 - 1 080,7 345 140,6 319 140,6  
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       LXIII. fejezet összesen: [346 221,3] [346 221,3] - 1 080,7 - 1 080,7 345 140,6 345 140,6  
LXVI       LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP    
 2         Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása [2 116,3] - 292,7 1 823,6   
 10         Költségvetési támogatás  [13 785,1] - 292,7 13 492,4  
       1 – 11. cím összesen: [15 494,2] [33 122,1] - 292,7 - 292,7 15 201,5 32 829,4  
       LXVI. fejezet összesen: [33 122,1] [33 122,1] - 292,7 - 292,7 32 829,4 32 829,4  
LXVII       LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP    
 24         Játékadó NKA-t megillető része  [10 000,0] + 1 000,0 11 000,0  
       1 – 27. cím összesen: [10 700,0] [10 700,0] + 1 000,0 10 700,0 11 700,0  
 50         NKA függő és átfutó tételei    
  1           Betétállomány változása  + 1 000,0 1 000,0   
       LXVII. fejezet összesen: [10 700,0] [10 700,0]  +1 000,0 + 1 000,0  11 700,0 11 700,0   
LXIX       LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP    
 1         Hazai innováció támogatása [42 785,8] - 5 121,3 37 664,5   
 3         Befizetés a központi költségvetésbe  + 10 000,0 10 000,0   
 7         Alapkezelőnek átadott pénzeszköz [1 680,0] + 171,3 1 851,3   
 19         Innovációs járulék  [47 950,0] + 5 050,0 53 000,0  
       LXIX. fejezet összesen: [51 050,0] [51 050,0]  + 5 050,0 + 5 050,0  56 100,0 56 100,0   
LXXI       LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP    
 1         Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek    
  1           Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 
 [1 834 532,0] + 12 486,3 1 847 018,3  

  2           Biztosítotti nyugdíjjárulék    
   1             Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék  [830 596,1] + 26 109,8 856 705,9  
  5           Késedelmi pótlék, bírság  [13 541,7] - 2 541,7 11 000,0  
  6           Költségvetési hozzájárulások    
   6             Munkahelyvédelmi akciótervvel összefüggő hozzájárulás Ny. 

Alapnak 
 [25 223,4] + 15 428,4 40 651,8  

 2         Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai    
  1           Nyugellátások    
   1             Öregségi nyugdíj [2 261 774,1] + 48 385,9 2 310 160,0   
   3             Hozzátartozói nyugellátás    
    2               Özvegyi nyugellátás [339 220,0] + 1 000,0 340 220,0   
   6             Szolgálatfüggő nyugellátás [130 020,0] + 3 664,9 133 684,9   
  4           Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai    
   4             Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások    
    2               Postaköltség [6 200,0] - 1 500,0 4 700,0   
       1 – 3. cím összesen: [2 784 917,1] [2 793 956,1] + 51 550,8 + 51 482,8 2 836 467,9 2 845 438,9  
 5         Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek    
  1           Központi hivatali szerv  [3 640,4] - 54,0  3 586,4 
     1           Működési költségvetés  [1 830,0] 1 830,0  
      1             Személyi juttatások [1 510,7] - 39,0 1 471,7   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [394,2] - 10,0 384,2   
      3             Dologi kiadások [3 381,4] - 5,0 3 376,4   
  2           Igazgatási szervek  [5 398,6] - 14,0  5 384,6 
     1           Működési költségvetés  [30,0] 30,0  
      1             Személyi juttatások [4 016,3] - 9,5 4 006,8   
      2             Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó [1 046,8] - 2,4 1 044,4   
      3             Dologi kiadások [365,5] - 2,1 363,4   
       5. cím összesen: [10 899,0] [1 860,0] [9 039,0] - 68,0 - 68,0 10 831,0 1 860,0 8 971,0 
       LXXI. fejezet összesen: [2 795 816,1] [2 795 816,1] [9 039,0] + 51 482,8 + 51 482,8 - 68,0 2 847 298,9 2 847 298,9 8 971,0 

LXXII       LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP    
 1         Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek    
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  2           Biztosítotti egészségbiztosítási járulék  [579 500,0] - 13 659,2 565 840,8  
  4           Egészségügyi hozzájárulás  [103 791,0] + 10 000,0 113 791,0  
  5           Késedelmi pótlék, bírság  [3 900,0] - 800,0 3 100,0  
  6           Költségvetési hozzájárulások    
   7             Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett 

pénzeszköz 
 [339 600,0] + 9 400,0 349 000,0  

   10             Tervezett pénzeszköz-átvétel  + 80 831,7 80 831,7  
  7           Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek    
   7             Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései    
    2               Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 

forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

 [30 000,0] + 10 000,0 40 000,0  

   13             Népegészségügyi termékadó  [22 800,0] - 1 600,0 21 200,0  
 2         Egészségbiztosítási ellátások kiadásai    
  2           Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai    
   4             Kártérítési járadék [916,0] + 50,0 966,0   
   5             Baleseti járadék [8 618,0] + 200,0 8 818,0   
   7             Rokkantsági, rehabilitációs ellátások [339 600,0] + 9 400,0 349 000,0   
  3           Természetbeni ellátások    
   1             Gyógyító-megelőző ellátás    
    1               Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [87 943,3] - 1 000,0 86 943,3   
    2               Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem [19 508,0] + 260,4 19 768,4   
    9               Otthoni szakápolás [4 097,6] + 240,0 4 337,6   
    13               Célelőirányzatok [8 000,0] + 30 502,7 38 502,7   
    15               Mentés [25 770,7] + 229,7 26 000,4   
    18               Összevont szakellátás [660 674,7] - 30 232,8 630 441,9   
   4             Gyógyszertámogatás    
    1               Gyógyszertámogatás kiadásai [157 981,0] + 63 000,0 220 981,0   
    4               Gyógyszertámogatási céltartalék [39 000,0] + 10 000,0 49 000,0   
   8             Természetbeni ellátások céltartaléka [20 400,0] - 15 500,0 4 900,0   
  4           Egészségbiztosítás egyéb kiadásai    
   4             Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások    
    2               Postaköltség [1 145,0] + 1 500,0 2 645,0   
       1 – 3. cím összesen: [1 726 484,5] [1 709 676,8] + 68 650,0 + 94 172,5 1 795 134,5 1 803 849,3  
       LXXII. fejezet összesen: [1 735 623,9] [1 710 101,4] [8 714,8] + 68 650,0 + 94 172,5  1 804 273,9 1 804 273,9 8 714,8 

       K I A D Á S I    F Ő Ö S S Z E G : [15 737 431,3] + 418 219,6 16 155 650,9 
       B E V É T E L I    F Ő Ö S S Z E G : [15 083 554,3] + 230 261,8 15 313 816,1 
       A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : [- 653 877,0] - 187 957,8 - 841 834,8 
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35. Az egységes javaslat 2. melléklet I. 1. pont előirányzata a következők szerint módosul: 

„I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA 

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 
ELŐIRÁNYZAT: [112 646,3] 113 121,6 millió forint” 

 

 

36. Az egységes javaslat 2. melléklet I. 1. a) alpontja a következők szerint módosul: 

„a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 580 000 forint/fő 

A központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzati hivatal működési 
kiadásaihoz a következők szerint: 

aa) 2013. év első négy hónapjára időarányos támogatás (a továbbiakban: átmeneti 
támogatás) illeti meg az önkormányzatot annak figyelembevételével, ahogy – az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet (a 
továbbiakban: Ávr.) alapján 2012. [július 31] október 15-éig megvalósított, normatív 
hozzájárulás, támogatás módosítására vonatkozó felmérés alapján – az önkormányzati 
hivatal működtetéséről 2012. év december hónapban gondoskodott, 

ab) 2013. május 1-jétől nyolc havi időarányos támogatás illeti meg az önkormányzatot 
annak figyelembevételével, ahogy 2013. május 1-jén az önkormányzati hivatali 
feladatokról gondoskodik. 

[A támogatás az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi kiadások 
elismert átlagos költségei figyelembevételével illeti meg az önálló polgármesteri 
hivatallal rendelkező önkormányzatot, vagy 

− az aa) alpont szerinti esetben a körjegyzőség hivatala, 
− az ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati hivatal 

székhely települését.] 

A támogatás meghatározása az elismert hivatali létszám alapján a személyi és dologi 
kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével történik. Az aa) alpont szerinti 
esetben a körjegyzőség hivatala, az ab) alpont szerinti esetben a közös önkormányzati 
hivatal esetében 

i1) a nem székhely szerinti önkormányzat a lakosságszámának a közös hivatalt 
fenntartó önkormányzatok együttes lakosságszámához viszonyított arányában  

i2) a székhely szerinti önkormányzat a megállapított támogatásnak a nem székhely 
önkormányzatokra i1) pont szerint jutó részével csökkentett összege szerint 

részesül támogatásban. 

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. 
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A számított alaplétszám az alábbi képlet alapján határozható meg: 

SZAL = c + (ÖL - a)/(b - a) [x]* (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 körjegyzőség és a közös hivatal esetében az elismert hivatali létszám a korrekciós 
tényezők figyelembevételével a következő képlet alapján határozható meg: 

EHL = SZAL [x]* (1 + Ka + Kb + Kc), két tizedes jegyre kerekítve 

ahol: 

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, körjegyzőség vagy közös hivatal útján gondoskodik a hivatali feladatok 
ellátásáról.” 

 
 

37. Az egységes javaslat 2. melléklet I. 1. ba) alpont fajlagos összege a következők szerint 
módosul: 

„ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: [11 794] 22 261 forint/hektár” 

 
 

38. Az egységes javaslat 2. melléklet I. 1. d) alpontja a következők szerint módosul: 
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„d) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 2 700 forint/fő, 
 de településenként legalább 3 000 000 forint. 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a 
továbbiakban: Mötv.) 13. §-ában meghatározott egyes – az 1. a)-b) alpontokban nem 
nevesített – feladatok ellátására. Budapest Főváros Önkormányzata e jogcímen 
[1]2 000 millió forint támogatásra jogosult.” 

 
 

39. Az egységes javaslat 2. melléklet II. pontja a következők szerint módosul: 

„II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS 
GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása 

ELŐIRÁNYZAT: [109 883,6] 101 228,8 millió forint 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK  
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 832 000 forint/számított létszám/év 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT 
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK 
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1 632 000 forint/számított létszám/év 

A központi költségvetés [feladathoz kötött] 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 2012/2013. nevelési évben a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Közokt. tv.), a 2013/2014. nevelési évben a [nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban:] Köznev. tv.[)] nevelés szervezési paraméterei 
szerint számított pedagóguslétszám után illeti meg. Egy óvodaintézménynek kell tekinteni az 
anyaóvodát és tagintézményeit, telephelyeit együttesen akkor is, ha az utóbbiak a fenntartótól 
eltérő településen vannak. [A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), a Köznev. tv., valamint a Kjt. 
végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá 
egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek 
kötelező szintű mértéke alapján kell számítani.] 

A támogatás számítása a következő: 

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekeket is) 
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− a 2012/2013. és 2013/2014. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges nyitó 
létszám adatai alapján[, továbbá] történik, továbbá számításba kell venni 
mindazon gyermekeket,  

− akik 2012. 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 2012/2013. nevelési évben legkésőbb december 31-éig 
első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,  

− akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2012/2013. nevelési évben 
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe, 

− 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, valamint 

− akik negyedik, illetve ötödik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben 
legkésőbb december 31-éig az óvodai nevelést első alkalommal veszik igénybe. 

Nem igényelhető támogatás 

– a 2012/2013. nevelési évre azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 
2012. augusztus 31-éig betöltötték, 

– a 2013/2014. nevelési évre [támogatás] azon gyermekek után, akik a hetedik 
életévüket 2013. augusztus 31-éig betöltik[.], 

kivéve, ha a Köznev. tv. 45. § (2) bekezdése alapján a gyermekek óvodai nevelése 
meghosszabbítható. 

Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számát a 2013. év 

– 1-8. hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az osztályok, 
csoportok szervezése rész 3. pontjában, 

– 9-12. hónapjaira vonatkozóan 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 beírt gyermekek szerint, külön-külön kell teljesíteni. 

[A gyermekek létszáma meghatározásának részletes eljárásrendjét a Kiegészítő 
szabályok 2. pontja rögzíti.] 
Az első nevelési évet kezdő óvodások között két gyermekként itt kell figyelembe venni 
azokat a bölcsődés-korú, második életévüket 2012. 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 2012. 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 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. 2013. szeptember 1-jétől egy gyermekként lehet figyelembe venni azt a 
2012/2013. nevelési évben bölcsődés-korúnak minősülő és az egységes óvoda-bölcsődei 
ellátást igénybevevő gyermeket, aki 2013. december 31-éig betölti harmadik életévét. 
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b) [Óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
számított keresetének meghatározása 

A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) havonta a Központosított 
Illetmény-számfejtési Rendszer keretében megállapítja a települési önkormányzati 
fenntartónál óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak, és az óvodapedagógusok 
nevelő munkáját közvetlenül segítők egész hónapra teljes munkaidőre átszámított, 
egész számra felfelé kerekített tényleges létszámát (a továbbiakban: Pv), és tényleges 
keresetét, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális 
hozzájárulási adót. Majd meghatározza a Pv-hez kapcsolódó, a Kjt., valamint a Kjt. 
végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet, továbbá 
egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező illetményelemek 
kötelező szintjén a számított keresetét és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel 
számított szociális hozzájárulási adót (a továbbiakban: Ksz). 

c)] A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül 
segítő[i]k létszámának meghatározása 

Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik: 

2012/2013. nevelési évre: 

Psz1 = (L1 / Cs) [x]* Feh1 + Vk1 [+ S,] 

2013/2014. nevelési évre: 

Psz2 = (L2 / Cs) * Feh2 + Vk2 

ahol: 

Psz1; Psz2 = [adott] 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési év[ek]re számított [– az adott 
nevelési év minden hónapjában viszonyítási alapul szolgáló –] óvodapedagógusok [és 
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők együttes] létszáma, egész 
számra [felfelé] kerekítve, 

L1; L2 = [adott] 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési év[ekre]ben szervezett 
csoport(ok)ban az a) alpont szerinti összes gyermeklétszám, 

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 
3. a) alpontja szerint meghatározott csoport átlaglétszám, 

Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz  

− 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a 
Köznev. tv.-ben az átlagos csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes 
óvodai-bölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási időkeret (órában), és  

− 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a 
Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött 
munkaidő 

hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező 
heti óraszáma, illetve kötött munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az 
intézménytípus-együtthatóval, 

Vk1; Vk2 = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a 2012/2013., illetve 
2013/2014. nevelési évben (két tizedesre kerekítve), 

[S = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, a Közokt. tv. 
1. számú melléklet Első része, illetve a Köznev. tv. 2. melléklete szerint.] 
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A támogatás igénylése szempontjából az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül 
segítők száma a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része, a 
2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 2. melléklete szerint elismerhető – a Kjt. alapján 
foglalkoztatott – létszám, de legfeljebb 

− 2013. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma, 
− 2013. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma, 
egy tizedesre kerekítve. 

Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta figyelembe vehető, 
ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos létszáma alapján történik. 

A 2013/2014. nevelési évre a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy 
gyógypedagógiai asszisztens, a szabadidő-szervező és a pszichopedagógus a segítők 
létszámában nem vehető figyelembe. 

[d) A támogatás havi összege (a továbbiakban: T) az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: 

T = Ksz * Psz/Pv (ahol a Psz/Pv hányadost két tizedesre kerekítve kell figyelembe 
venni)] 

c) Az óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül meghatározásra: 

2012/2013. nevelési évre: 

Tp1 = Psz1 * ÁBp * 8/12 
Ts1 = S1 * ÁBs * 8/12 

2013/2014. nevelési évre: 

Tp2 = Psz2 * ÁBp * 4/12 
Ts2 = S2 * ÁBs * 4/12 

ahol: 

Tp1; Tp2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok átlagbér 
alapú támogatása, 

Ts1; Ts2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő 
munkáját közvetlenül segítők átlagbér alapú támogatása, 

S1; S2 = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben az óvodapedagógusok nevelő 
munkáját közvetlenül segítők b) alpont szerinti száma, 

ÁBp = óvodapedagógus átlagbér elismert összege, 

ÁBs = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbérének elismert 
összege. 

A 2012/2013. nevelési év átlagbér alapú támogatási összeg 7,5%-ának folyósítása január 
utolsó munkanapján, 17,5%-ának folyósítása február utolsó munkanapján, ezt követően a 
támogatás folyósítása hat egyenlő részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározott időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési év átlagbér alapú támogatásának 
folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. 

2. Óvodaműködtetési támogatás 

ELŐIRÁNYZAT: [17 000,0] 16 743,3 millió forint 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 54 000 forint/fő/év 

A [kötött felhasználású] támogatás [megilleti] a települési önkormányzatot [az általa 
fenntartott óvodában nevelt – a 2012/2013. nevelési évi, nyitó (október 1-jei) tényleges 
közoktatási statisztikai, és a 2013/2014. nevelési évi, nyitó (október 1-jei) becsült 
közoktatási statisztikai – tényleges gyermeklétszám után,] 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 létszám meghatározásakor minden gyermeket egy főként kell figyelembe venni.  

A 2012/2013. nevelési évre jutó támogatási összeg 7,5%-ának folyósítása január utolsó 
munkanapján, 17,5%-ának folyósítása február utolsó munkanapján, ezt követően a támogatás 
folyósítása hat egyenlő részletben, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott 
időpontokban történik. A 2013/2014. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy 
egyenlő részletben: szeptember hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban 
meghatározott időpontokban történik. 

3. Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: [29 764,4] 44 799,3 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: [68 000] 102 000 forint/fő/év 

a) Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek 
étkeztetésének támogatása 

A kötött felhasználású támogatás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) alapján szervezett, a települési 
önkormányzat által fenntartott (napos és/vagy hetes) bölcsődében ellátott azon gyermekek 
után vehető igénybe, akik a Gyvt. 151. § (5) bekezdés a) pontja alapján ingyenes bölcsődei 
étkeztetésben részesülnek. 

E támogatást igényelheti a települési önkormányzat az általa fenntartott 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. 

Az ellátottak számának – a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 
gyermekek ellátása kivételével – 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. 

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 a 6, illetve 7 nap alapul vételével – osztva 251-gyel. Nem vehetők 
figyelembe a kizárólag étkezésben részesülők. 

A támogatás igénylése során a Kiegészítő szabályok 2. a), 5[-12]. és 7. pontjaiban 
foglaltakat kell alkalmazni. 

b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 
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A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot [a közigazgatási 
területén lévő] az általa étkeztetett, óvodában, nappali rendszerű közoktatásban, továbbá a  
kollégiumi ellátásban részt vevő [– 2012/2013. tanévi nyitó, illetve a 2013/2014. tanévi 
nyitó köznevelési statisztikai létszáma alapján figyelembe vehető – a Gyvt. 151. § 
(5) bekezdése szerint rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 
óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik számára ingyenes 
étkeztetést biztosítanak], a Gyvt. 151. § (5) bekezdése szerint rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő – 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.  

Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló csak egy [intézménynél] feladatellátási helyen megvalósított 
étkeztetésnél vehető figyelembe. 

4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 600,0 millió forint 

A támogatás az Mötv. alapján létrehozott társulás, többcélú kistérségi társulás, intézményi 
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 külön célú menetrendszerinti autóbusz 
szolgáltatás vásárlásával biztosított. A létszám meghatározásakor minden gyermeket egy 
főként kell figyelembe venni. E támogatás szempontjából iskolabusz-szolgáltatás 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 2012/2013. nevelési évre jutó támogatási összeg 25%-ának folyósítása február utolsó 
munkanapján, ezt követően a támogatás folyósítása hat egyenlő részletben, az 
államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban történik. A 
2013/2014. nevelési évre jutó támogatásnak folyósítása négy egyenlő részletben: szeptember 
hónaptól havonta, az államháztartásról szóló jogszabályokban meghatározott időpontokban 
történik. 

Az elszámolásnál a 2012/2013. nevelési évben és a 2013/2014. nevelési évben utaztatott 
gyermekek számát kell figyelembe venni a közoktatási intézmények vezetőjének 
adatszolgáltatása alapján. 

Az 1. és 2. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatással érintett óvodaintézmények 
kiadásaira használhatók fel. A 3. pont szerinti támogatás kizárólag az étkeztetés teljes 
önköltségére számolható el. A 4. pont szerinti támogatás kizárólag a gyermekek utaztatásával 
kapcsolatos kiadásokra használható fel.” 

 
 

40. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 1. pont előirányzata a következők szerint 
módosul: 

„III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI 
FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 
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ELŐIRÁNYZAT: [117 760,3] 104 311,8 millió forint” 

 
 

41. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 2. pont első bekezdése a következők szerint 
módosul: 

„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 gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott 
étkezés térítési díjának szociális alapon történő egyedi mérsékléséhez vagy elengedéséhez, a 
közfoglalkoztatáshoz biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának 
települési önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.” 
 
 

42. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. pont előirányzata a következők szerint 
módosul: 

„3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: [48 329,9] 49 899,8 millió forint” 

 
 

43. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. aa) alpontja a következők szerint módosul: 

/a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 

„aa) FAJLAGOS ÖSSZEG: 250 forint/fő 

A támogatás a 2 000 főnél kisebb lakosságszámú települési önkormányzatot illeti meg 
a település lakosságszáma szerint[, szolgáltatásonként]. A támogatás családsegítésre 
és gyermekjóléti szolgáltatásra szolgáltatásonként igényelhető.” 

 
 

44. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. ae) alpontja a következők szerint módosul: 

/a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 

„ae) FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/fő 

A támogatás az [aa]ab)-ad) alpontok szerinti támogatások kiegészítéseként igényelhető 
a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás – a Kiegészítő szabályoknak megfelelő – 
társult formában történő ellátása esetén, szolgáltatásonként, a feladat ellátásában részt 
vevő települések lakosságszáma alapján.” 

 
 

45. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. d) alpont fajlagos összege a következők 
szerint módosul: 

„d) Házi segítségnyújtás 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [125]145 000 forint/fő” 
 
 

46. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. f) alpont fajlagos összege a következők 
szerint módosul: 

„f) Időskorúak nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: [115]109 000 forint/fő” 

 
 

47. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. g) alpont fajlagos összege a következők 
szerint módosul: 

„g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: [570]500 000 forint/fő” 

 
 

48. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. h) alpont fajlagos összege a következők 
szerint módosul: 

„h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: [330]310 000 forint/fő” 

 
 

49. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 3. j) alpontja a következők szerint módosul: 

„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) bölcsődében [ellátott] 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 gyermekek után a fajlagos összeg 200%-a 
igényelhető. Az ellátottak számának meghatározása: tervezéskor az ellátottak éves 
becsült számának figyelembevételével meghatározott gondozási napok száma osztva 
251-gyel, elszámoláskor a bölcsődék havi jelentőlapja szerinti, naponta ténylegesen 
ellátásban részesülő gyermekek száma alapján összesített éves gondozási napok száma 
osztva 251-gyel. 

jb) Családi napközi ellátás és -gyermekfelügyelet 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 268 200 forint/fő 
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A támogatás a Gyvt. 43. §-a alapján szervezett, a települési önkormányzat által fenntartott 
családi napköziben [ellátott] beíratott és ellátott – legfeljebb 14 éves – gyermekek után 
vehető igénybe[legfeljebb 14 éves korig]. 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. 

[A támogatás tartalmazza a gyermekek napközbeni ellátása keretében nyújtott 
étkeztetés térítési díjának normatív alapon történő mérsékléséhez kapcsolódó 
támogatást is.] 
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. 

jc) Társult feladatellátás kiegészítő támogatása 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 600 forint/fő 

A támogatás a ja) és jb) alpontok szerinti támogatás kiegészítéseként igényelhető a 
bölcsődei ellátás és/vagy családi napközi ellátás és - gyermekfelügyelet - Kiegészítő 
szabályoknak megfelelő – társult formában történő ellátása esetén. A támogatás 
ellátásonként, a feladat ellátásában részt vevő települések 0-17 éves korcsoportba 
tartozó lakosainak száma alapján igényelhető.[Egy település 0-17 korcsoportba 
tartozó lakosai csak egyszer vehetők figyelembe.]” 

 
 

50. Az egységes javaslat 2. melléklete III. 4. pontja a következők szerint módosul: 

„4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan 
személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 20 930,1 millió forint 

A települési önkormányzatokat kötött felhasználású támogatás illeti meg [a feladatkörükbe 
tartozó] az általuk fenntartott – a Szoctv. szabályainak megfelelően működtetett – időskorúak 
átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeik 
[fenntartásához] egyes kiadásaihoz. 

a) A [kötelezően foglalkoztatott] a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók 
bértámogatása 

[ELŐIRÁNYZAT:  16 800,0 millió forint] 
SZAKMAI DOLGOZÓK ÁTLAGBÉRÉNEK 
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 606 040 forint/számított létszám/év 

A központi költségvetés [feladathoz kötött] 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 intézményvezető, és a segítő – ápoló, gondozó, szociális mentálhigiénés – 
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munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális 
hozzájárulási adó kifizetéséhez.  

A támogatás a települési önkormányzatot a Kiegészítő szabályok [5]14. pontja szerint 
számított foglalkoztatotti létszám után illeti meg. [A támogatás összegét a Kjt., valamint 
a Kjt. szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, 
továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező kereset 
elemeinek kötelező szintű mértéke alapján kell számítani.] 

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 Ávr. szerinti igénylés keretében adatot szolgáltatnak a 
Kiegészítő szabályok [15.] 2. a) alpontja szerint az intézmények ellátotti létszámáról, 
amely éves szinten nem lehet több a 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 napjainak száma osztva 365-tel, 
elszámolásnál az ellátottak gondozási napokra vonatkozó nyilvántartása szerint 
összesített éves gondozási napok száma osztva 365-tel. 

ab) [Az intézményvezető, és a segítő munkatárs számított keresetének meghatározása 

A Kincstár havonta a Központosított Illetmény-számfejtési Rendszer keretében 
megállapítja a települési önkormányzati fenntartónál az intézményvezető, és a 
segítő munkatársak egész hónapra teljes munkaidőre átszámított, egész számra 
felfelé kerekített tényleges létszámát (a továbbiakban: Gv), és tényleges keresetét, 
valamint az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított szociális hozzájárulási 
adót. Majd meghatározza a Gv-hez kapcsolódó, a Kjt., valamint a Kjt. szociális 
ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet, továbbá egyéb, a 
kereseteket meghatározó jogszabályok szerinti kötelező illetményelemek kötelező 
szintjén a számított keresetét és az ehhez kapcsolódó, 27% mértékkel számított 
szociális hozzájárulási adót (a továbbiakban: Fsz). 

ac)] A számított intézményvezetői és a segítői munkatárs létszám meghatározása 

Gsz = L/[5]4 + Iv 

ahol: 

Gsz = adott évre számított, [– az adott év minden hónapjában viszonyítási alapul 
szolgáló – intézményvezető és a] elismert segítő munkatársak és az intézményvezető 
együttes létszáma, egész számra felfelé kerekítve,  

L = adott évre elismert aa) alpont szerinti összes ellátotti létszám, 

Iv = a [kötelezően foglalkoztatott] finanszírozás szempontjából elismert 
intézményvezető száma a Kiegészítő szabályok 14. pontja szerint. 

[ad) A támogatás havi összege (a továbbiakban: T) az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra: 

T = Fsz x Gsz/Gv 
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ahol: a Gsz/Gv hányadost két tizedesre kerekítve kell figyelembe venni.] 

ac) A szakmai dolgozók bértámogatásának összege az alábbiak szerint kerül 
meghatározásra:Tsz = Gsz * ÁBsz 

ahol: 

Tsz = [kötelezően foglalkoztatott] a finanszírozás szempontjából elismert szakmai 
dolgozók átlagbér alapú támogatása, 

ÁBsz = [kötelezően foglalkoztatott] a finanszírozás szempontjából elismert szakmai 
dolgozók átlagbérének elismert összege. 

b) Intézmény-üzemeltetési támogatás 

[ELŐIRÁNYZAT: 4 130,1 millió forint] 
A központi költségvetés [kötött felhasználású] támogatást biztosít a települési 
önkormányzatoknak az általuk fenntartott időskorúak átmeneti és tartós, valamint 
hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó intézményeiben 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) – ellenőrzött helyi önkormányzati 
adatszolgáltatás alapján – legfeljebb az alábbiak szerint meghatározott mérték lehet: 

T<= Ösz – Szt [– B] 

ahol: 

Ösz = éves összes várható [szolgáltatási önköltség] intézmény-üzemeltetési kiadás, 

Szt = személyi térítési díjakból származó bevétel várható éves összege[,] 

[B = éves összes szolgáltatási önköltségből a kötelező szakmai dolgozók várható éves 
személyi juttatása és az ehhez tartozó, 27% mértékkel számított szociális 
hozzájárulási adó]. 

Az intézmény-üzemeltetési támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét 
a Kiegészítő szabályok [15]2. a) alpontja, tartalmát az államháztartásért felelős miniszter 
által – a szociális ügyekért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter[rel közösen] véleményének kikérésével – kiadott [tájékoztató] útmutató 
rögzíti. 

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 2013. január 4-éig döntenek. A Kiegészítő szabályok 2. b) alpontja szerinti 
áprilisi adatszolgáltatás alapján a miniszterek döntésüket módosíthatják. 

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 támogatást az ott részletezett feladatokra, 
valamint részben a 3. és 4. pontok szerinti ellátások finanszírozására [is 
fel]használhatja fel,  
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– a 3. a)-l) alpontok [között, valamint a 3. és 4. pontok szerinti feladatok] között 
átcsoportosíthat, és a 3. pont szerinti támogatást részben a 4. pont szerinti feladatok 
ellátására is fordíthatja, 

– 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.” 

 
 

51. Az egységes javaslat 2. melléklete IV. 1 a)-e), valamint h) pontjai a következők szerint 
módosulnak: 

„IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA 

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 17 613,7 millió forint 

Az előirányzat a települési önkormányzatot illeti meg a muzeális intézményekre, a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítására szolgáló feladatainak ellátására, valamint a közművelődés 
támogatására. 

a) Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 2 400,0 millió forint 

A támogatás a megyeszékhely megyei jogú városok önkormányzatát [és], Szentendre 
Város Önkormányzatát és Tata Város Önkormányzatát illeti meg a megyei hatókörű 
városi múzeumok fenntartására az alábbiak szerint: 

millió forint 

Fenntartó önkormányzat Megyei hatókörű  
városi múzeum Támogatás 

Békéscsaba  Munkácsy Mihály Múzeum 97,9
Debrecen  Déri Múzeum 116,3
Eger  Dobó István Vármúzeum 170,8
Győr  Xantus János Múzeum 87,8
Kaposvár  Rippl-Rónai Múzeum 110,8
Kecskemét  Katona József Múzeum 102,9
Miskolc  Herman Ottó Múzeum [150,2]170,2
Nyíregyháza  Jósa András Múzeum 128,5
Pécs  Janus Pannonius Múzeum 182,8
Salgótarján  Nógrádi Történeti Múzeum 98,2
Szeged  Móra Ferenc Múzeum 138,5
Székesfehérvár  Szent István Király Múzeum 187,2
Szekszárd  Wosinsky Mór [Megyei] Múzeum 129,3
Szentendre  Ferenczy Múzeum 141,0
Szolnok  Damjanich János Múzeum 113,4
Szombathely  Savaria Múzeum 137,8
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[Tatabánya]Tata [Tatabányai Múzeum] Kuny 
Domokos Múzeum [96,0]76,0

Veszprém  Laczkó Dezső [Megyei] Múzeum 109,5
Zalaegerszeg  Göcseji Múzeum 101,1
Összesen: 2 400,0

b) Megyei [hatókörű] 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 [hatókörű] könyvtárak fenntartására az alábbiak 
szerint. (A megyei [hatókörű] könyvtár biztosítja egyben a megyeszékhely megyei jogú 
város települési nyilvános könyvtári ellátását is.) 

millió forint 

Fenntartó önkormányzat Megyei és városi nyilvános könyvtár Támogatás 

Békéscsaba  Békés Megyei Tudásház és Könyvtár 116,1

Debrecen  Méliusz Juhász Péter Megyei 
Könyvtár és a városi könyvtár 233,8

Eger  Eger Bródy Sándor Megyei és Városi 
Könyvtár 132,3

Győr  Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár és 
a városi könyvtár 162,0

Kaposvár  Takáts Gyula Megyei és Városi 
Könyvtár 100,8

Kecskemét  Katona József Megyei Könyvtár 245,9

Miskolc  II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 191,2

Nyíregyháza  Móricz Zsigmond Megyei és Városi 
Könyvtár 195,8

Pécs  Csorba Győző Megyei - Városi 
Könyvtár 209,6

Salgótarján  Balassi Bálint Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 94,1

Szeged  Somogyi Károly Városi és Megyei 
Könyvtár 203,5

Székesfehérvár  Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 134,3

Szekszárd  Illyés Gyula Könyvtár 109,2

Szentendre  Pest Megyei Könyvtár és a városi 
könyvtár 105,3

Szolnok  JNSZ Megyei Verseghy Ferenc 
Könyvtár és a városi könyvtár 129,1

Szombathely  Berzsenyi Dániel Könyvtár 119,4
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Tatabánya  József Attila Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 125,5

Veszprém  Eötvös Károly Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 131,0

Zalaegerszeg  Deák Ferenc Megyei Könyvtár 
és a városi könyvtár 112,6

Összesen: 2 851,5

c) Megyeszékhely megyei jogú városok és Szentendre Város Önkormányzatának 
közművelődési támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 709,[0]1 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 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 [(a megyeszékhely megyei jogú városok, Szentendre Város 
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata és a fővárosi kerületek 
önkormányzata kivételével)] támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a 
közművelődési feladatokhoz 

ELŐIRÁNYZAT: 7 552,[1]2 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 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. 

e) Települési önkormányzatok [(megyeszékhely megyei jogú városok, Szentendre Város 
Önkormányzata, Budapest Főváros Önkormányzata, és a fővárosi kerületek 
önkormányzata kivételével) múzeumi érdekeltségnövelő] muzeális intézményi 
feladatainak támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 1 045,[5]3 millió forint 

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó 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 
önkormányzatai nem részesülhetnek. 

h) Megyei [hatókörű] könyvtár kistelepülési könyvtári és közművelődési célú kiegészítő 
támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 1 700,0 millió forint 
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A támogatást a megyei [hatókörű] 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 
2012. december 31-éig kötött megállapodások alapján települési lakosságszám kategóriák 
szerint. A lakosságszám kategóriák a következők: 

− 1 000 fő lakosságszámú vagy az alatti település, 
− 1 001-1 500 fő lakosságszám közötti település, 
− 1 501-5 000 fő lakosságszám közötti település. 

A támogatás megállapításához szükséges adatszolgáltatás rendjét a Kiegészítő szabályok 
[19]2. pontja tartalmazza.” 

 
 

52. Az egységes javaslat 2. melléklete IV. 2. pontja a következők szerint módosul: 

/IV. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK 
TÁMOGATÁSA/ 

„2. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 
szervezetek támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: [11 853,0] 11 378,3 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: [10 573,1] 10 098,4 millió forint 

aa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 3 048,8 millió forint 

aaa) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 

millió forint 

Települési 
önkormányzat  Színházművészeti szervezet Művészeti 

támogatás 

Budapest Főváros Budapesti Operettszínház 333,0
Debrecen  Csokonai Színház 308,4
Győr  Győri Nemzeti Színház 330,5
Miskolc  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 295,3
Pécs  Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 239,9
Szeged Szegedi Nemzeti Színház 322,2
Összesen: 1 829,3

aab) A nemzeti minősítésű színházművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási 
célú működési támogatása 
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millió forint 

Települési 
önkormányzat Színházművészeti szervezet Működési 

támogatás 

Budapest Főváros Budapesti Operettszínház 222,0
Debrecen  Csokonai Színház 205,6
Győr  Győri Nemzeti Színház 220,3
Miskolc  Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 196,8
Pécs  Pécsi Nemzeti Színház Nonprofit Kft. 160,0
Szeged  Szegedi Nemzeti Színház 214,8
Összesen:  1 219,5

ab) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 7 049,6 millió forint 

aba) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek művészeti támogatása 

millió forint 

Települési 
önkormányzat Színházművészeti szervezet Művészeti 

támogatás 

Békéscsabai Jókai Színház 166,9
Békéscsaba  

Békéscsabai Napsugár Bábszínház 22,3
Budaörs Budaörsi Játékszín 47,5

Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. 213,5
Centrál Színház Színházművészeti 
Nonprofit Kft. 88,0

 József Attila Színház Nonprofit Kft. 109,9
Katona József Színház Nonprofit Kft. 220,2
Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 
Nonprofit Kft. 135,6

Madách Színház Nonprofit Kft. 150,0
Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. 23,2
Örkény István Színház Nonprofit Kft. 146,4
Radnóti Miklós Színház Nonprofit Kft. 126,8
Thália Színház Nonprofit Kft. 105,8
Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit 
Kft. 132,3

Új Színház Nonprofit Kft. 150,3

Budapest Főváros 

Vígszínház Nonprofit Kft. 329,4

Budapest VIII. kerület Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális 
Nonprofit Kft. 65,4

Budapest XI. kerület Karinthy és Karinthy Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 18,1

Debrecen Vojtina Bábszínház 34,9
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Települési 
önkormányzat Színházművészeti szervezet Művészeti 

támogatás 

Dunaújváros Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza 43,9

Gárdonyi Géza Színház 119,2
Eger  

Harlekin Bábszínház 22,5
Győr Vaskakas Bábszínház 43,8

Kaposvár Csiky Gergely Színház Közhasznú 
Nonprofit Kft. 170,9

Katona József Színház 152,9
Kecskemét 

Ciróka Bábszínház 36,6
Miskolc Miskolci Csodamalom Bábszínház 27,2
Nyíregyháza Móricz Zsigmond Színház 220,6
Pécs Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 27,8
Sopron Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 120,7
Szeged Kövér Béla Bábszínház 15,0
Székesfehérvár Vörösmarty Színház 195,7
Szolnok Szigligeti Színház 199,9

Mesebolt Bábszínház 39,2
Szombathely 

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 119,2

Tatabánya Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari 
Színház, Népház 65,6

Veszprémi Petőfi Színház 149,3
Veszprém Kabóca Bábszínház és Gyermek 

Közművelődési Intézmény 26,2

Hevesi Sándor Színház 120,2
Zalaegerszeg 

Griff Bábszínház 26,9
Összesen: 4 229,8

abb) A kiemelt minősítésű színházművészeti szervezetek működési támogatása 

millió forint 

Települési 
önkormányzat Színházművészeti szervezet Működési 

támogatás 

Békéscsaba Békéscsabai Jókai Színház, 
Békéscsabai Napsugár Bábszínház 126,1

Budaörs Budaörsi Játékszín 31,7
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Települési 
önkormányzat Színházművészeti szervezet Működési 

támogatás 

Budapest Főváros 

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., Mikroszkóp 
Színpad 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. 

1 287,5

Budapest VIII. kerület  Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális 
Nonprofit Kft. 43,5

Budapest XI. kerület Karinthy és Karinthy Kulturális 
Szolgáltató Nonprofit Kft. 12,1

Debrecen Vojtina Bábszínház 23,3

Dunaújváros Bartók Kamaraszínház és Művészetek 
Háza 29,3

Eger Gárdonyi Géza Színház,  
Harlekin Bábszínház 94,5

Győr Vaskakas Bábszínház 29,2
Kaposvár Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft. 113,9

Kecskemét Katona József Színház,  
Ciróka Bábszínház 126,3

Miskolc Miskolci Csodamalom Bábszínház 18,1
Nyíregyháza Móricz Zsigmond Színház 147,1
Pécs Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft. 18,6
Sopron Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft. 80,5
Szeged Kövér Béla Bábszínház 10,0
Székesfehérvár Vörösmarty Színház 130,5
Szolnok Szigligeti Színház 133,3

Szombathely Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.,  
Mesebolt Bábszínház 105,5

Tatabánya Tatabánya Megyei Jogú Város Jászai Mari 
Színház, Népház 43,8

Veszprém 
Veszprémi Petőfi Színház,  
Kabóca Bábszínház és Gyermek 
Közművelődési Intézmény 

117,0

Zalaegerszeg Hevesi Sándor Színház,  
Griff Bábszínház 98,0

Összesen: 2 819,8
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[ac) Pályázati úton támogatott, nem minősített szervezetek támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 474,7 millió forint 

E támogatást a kultúráért felelős miniszter pályázati felhívása alapján a nem 
minősített színházművészeti szervezetek igényelhetik. 

Az elosztásról – az Emtv.-ben meghatározott eljárásrend szerint – a kultúráért 
felelős miniszter dönt.] 

b) Táncművészeti szervezetek támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 104,0 millió forint 

ba) A nemzeti minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat  Táncművészeti Szervezet Művészeti 
támogatás 

Győr  Győri Balett 37,0

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

millió forint 

Települési önkormányzat Táncművészeti Szervezet Működési 
támogatás 

Győr  Győri Balett 20,0

bc) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek művészeti támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat  Táncművészeti Szervezet Művészeti 
támogatás 

Budapest XIII. kerület  
Rivalda Stúdió Művészeti Iroda 
Közhasznú Nonprofit Kft. 1,0

Tápiószele  Bozsik Yvette Alapítvány 38,0
Összesen:  39,0

bd) A kiemelt minősítésű táncművészeti szervezetek létesítmény-gazdálkodási célú 
működési támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat  Táncművészeti Szervezet Működési 
támogatás 

Budapest XIII. kerület. Rivalda Stúdió Művészeti Iroda 
Közhasznú Nonprofit Kft 8,0

c) Zeneművészeti szervezetek támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 1 175,9 millió forint 
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ca) Zenekarok támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 1 046,6 millió forint 

caa) A nemzeti minősítésű zenekarok támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Zenekar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Budapest XIII. kerület  Liszt Ferenc Kamarazenekar 16,5

Debrecen  Kodály Filharmónia – Kodály 
Filharmonikusok 112,7

Győr  Győri Filharmonikus Zenekar 106,0
Miskolc  Miskolci Szimfonikus Zenekar 123,0
Pécs  Pannon Filharmonikus Zenekar 147,7
Szeged  Szegedi Szimfonikus Zenekar 129,5
Szombathely  Savaria Szimfonikus Zenekar 97,2
Összesen:  732,6

cab) A kiemelt minősítésű zenekarok támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Zenekar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Budapest I. kerület  Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány – 
Orfeo Zenekar 11,7

Budapest III. kerület Óbudai Danubia Zenekar 12,0
Concerto Budapest Zenekar 
(Távközlési Zenei Alapítvány) 18,9

Budapest IX. kerület 
MÁV Szimfonikus Zenekar 74,0

Budapest XI. kerület Budapesti Vonósok 15,0
Budapest XIV. kerület Zuglói Filharmónia 40,0
Budapest XXII. kerület  Dohnányi Ernő Szimfonikus Zenekar 91,8
Szolnok  Szolnoki Szimfonikus Zenekar 38,5
Veszprém  Mendelssohn Kamarazenekar 12,1
Összesen:  314,0

cb) Énekkarok támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 129,3 millió forint 

cba) A nemzeti minősítésű énekkarok támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Énekkar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 
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Települési önkormányzat Énekkar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Debrecen  Kodály Filharmónia – Kodály Kórus 61,0
Nyíregyháza  Nyíregyházi Cantemus Kórus 29,5
Összesen:  90,5

cbb) A kiemelt minősítésű énekkarok támogatása 

millió forint 

Települési önkormányzat Énekkar 
Központi 

költségvetési 
támogatás 

Budapest I. kerület  Sysart Kft. Orfeo Zenei Alapítvány – 
Purcell Kórus 10,4

Homrogd  Szent Efrém Férfikar 8,1
Szolnok  Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus 20,3
Összesen:  38,8

A IV. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra 
használhatók fel.” 
 
 

53. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 1. b) alpontja a következők 
szerint módosul, továbbá a következő 1. c) alponttal egészül ki: 

„1. 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: 

Elismert köztisztviselői létszám Lakosságszám 
alsó és felső határa 

minimum maximum 
No. 

a B c d 
A. Községek 

A.1. 2 000-3 000 [8]6 [11]8 
A.2. 3 001-5 000 [11]8 [15]11 
A.3. 5 001-11 000 [15]11 [21]20 
B. Városok 

B.1. 1 125-5 000 [13]14 [16]22 
B.2. 5 001-10 000 [16]22 [22]27 
B.3. 10 001-20 000 [22]27 [36]40 
B.4. 20 001-40 750 [36]40 [56]66 
C. Megyei jogú városok 

C.1. 34 500-60 000 [74]76 [119]135 



 56

C.2. 60 001-100 000 [119]135 [156]200 
C.3. 100 001-205 200 [156]200 [265]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 

2013. év első négy hónapjára jutó támogatás esetében a számításkor a táblázat 
A.1. sorában a lakosságszám alsó határa és az elismert köztisztviselői létszám 
minimuma 0 főként veendő figyelembe. 

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 

Fenntartó önkormányzatok 
száma 

Korrekciós 
tényező 

[2-]3-5 önkormányzat 0,[07]12 
[4-5]6-7 önkormányzat 0,[09]14 
[6-7]8-9 önkormányzat 0,[11]16 

bba.1) 5 000 fő alatt 

[8]10 vagy több 0,[13]18 
[2-]3-5 önkormányzat 0,[04]06 
[4-5]6-7 önkormányzat 0,[06]08 
[6-7]8-9 önkormányzat 0,[08]10 

bba.2) 5 000 fő felett 

[8]10 vagy több 0,[10]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. 

Körjegyzőség hivatalára a bba) alpont szerinti korrekciós tényezőt a táblázat 
bba.2) alpontja szerint kell figyelembe venni. A körjegyzőség hivatalára a bbb) és 
bbc) alpontok szerinti korrekciós tényező nem vonatkozik. 

bc) Az átmeneti támogatást 2013. [május 1-jéig] április 30-áig éves támogatásként 
kell megállapítani[, amelynek folyósítása öt részletben a január-április havi nettó 
finanszírozás keretében történik]. 

bd) Az [önkormányzat a nyolc havi időarányos támogatást megalapozó, az 
önkormányzati hivatal fenntartására vonatkozó felmérés keretében 2013. április 
15-éig szolgáltat adatot, mellyel] önkormányzatot megillető nyolc havi időarányos 
támogatás meghatározását követően az önkormányzatok bc) pont szerinti éves 
támogatása módosul. 
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[be) Az önkormányzatot 2013. május 1-jétől megillető nyolc havi időarányos 
támogatás folyósítása nyolc részletben a május-december havi nettó finanszírozás 
keretében történik.] 

c) A I. 1. a)-c) alpontok alapján megállapított támogatás folyósításának szabályai: 

ca) Az I. 1 a)-c) alpontok szerinti támogatásnak a Kiegészítő szabályok 1. bc) pontja 
alapján 2013. április 30-áig megállapított éves összegének időarányos folyósítása négy 
egyenlő részletben a január-április havi nettó finanszírozás keretében történik. 

cb) Az önkormányzatot az I. 1. a)-c) alpontok alapján 2013. május 1-jétől megillető 
támogatás éves összegének időarányos folyósítása nyolc egyenlő részletben a május-
december havi nettó finanszírozás keretében történik.” 

 
 

54. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 2. pontja a következők szerint 
módosul: 

„2. [Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek létszámának meghatározásához 
kapcsolódó eljárásrend 

a) a 2013. január 1-je és augusztus 31-e közötti gyermeklétszám meghatározásához: 
Adat-

szolgáltatá
s 

sorszáma

Adat-
szolgáltatás 
időpontja 

Adatszolgáltatás 
alapja 

Adatszolgáltatás 
célja 

1. az Ávr. 
szerint 

2012/2013. nevelési évi 
nyitó (október 1-jei) 
tényleges közoktatási 
statisztikai adatok, 
valamint a 2012. december 
31-ei állapotra becsült 
adatok 

2013. január és február havi 
bértámogatás megalapozása 

2. 2013. 
január 15. 

2012. december 31-ei 
tényadatok 

2013. január és február 
havi bértámogatás 
korrekciója, a 
2013. március-augusztus 
hónapok bértámogatásának 
megalapozása, továbbá a 
2013. szeptember és 
október havi bértámogatás 
előlegének megállapítása 

b) a 2013. szeptember 1-je és december 31-e közötti gyermeklétszám 
meghatározásához: 

Adat-
szolgáltatá

s 
sorszáma

Adat-
szolgáltatás 
időpontja 

Adatszolgáltatás 
tartalma 

Adatszolgáltatás 
célja 
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3. 2013. 
október 15. 

2013/2014. nevelési évi 
nyitó (október 1-jei) 
tényleges közoktatási 
statisztikai adatok, 
valamint a 2013. december 
31-ei állapotra becsült 
adatok 

a 2013. szeptember és 
október havi bértámogatás 
korrekciója, továbbá a 
2013. november és 
december havi 
bértámogatás előlegének 
megállapítása (ez utóbbi 
korrekciója a 2013. év végi 
elszámolás keretében 
történik).] 

Az e melléklet szerinti támogatások meghatározásához, módosításához, a helyi 
önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások egymás 
közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve intézmény átadás-
átvételéhez, továbbá a többcélú kistérségi társulások átalakulásával, megszűnésével 
összefüggő, év közbeni változásokhoz kapcsolódó eljárásrend: 

a) Támogatások meghatározása 

Sorszám 
Támogat

ás 
jogcíme 

Adat-
szolgáltatá

s 
időpontja

Adatszolgáltatás 
alapja 

Adatszolgáltatás 
célja 

1. I. 1. ab) 2013. 
április 15. 

az önkormányzati hivatal 
fenntartásával kapcsolatos 
adatok 2013. május 
hónaptól 

I. 1. ab) jogcímen 
nyújtott támogatás 
meghatározása 

2. II. 1. 
és II. 2. 

az Ávr. 
szerint 

gyermeklétszám a 
2012/2013. nevelési évi 
nyitó (október 1-jei) 
tényleges, a 2012. december 
31-ei állapotra becsült 
adatok, a 
2013/2014. nevelési évi 
becsült adatok alapján, 
illetve a vezetői 
órakedvezmény miatti 
pedagógus többletlétszám, 
valamint a segítők létszáma 
a 2012/2013. nevelési évi, 
Közokt. tv. szerinti tényleges 
adatok, és a 
2013/2014. nevelési évi, 
Köznev. tv. szerinti becsült 
adatok alapján 

a felmért 
gyermeklétszám, 
vezetői 
órakedvezmény miatti 
pedagógus 
többletlétszám, illetve 
segítők létszáma 
alapján a 2013. évi 
bértámogatás és 
óvodaműködtetési 
támogatás 
megalapozása 

3. II. 3. 
és III. 3. 

az Ávr. 
szerint éves ellátotti adatok 

a II.3. és 
III.3. támogatási 
jogcímek 
meghatározása 

4. II. 4. 2013. 
január 15. 

e tábla 2. pont szerinti 
gyermeklétszámából a 
2012/2013. nevelési évben 
ténylegesen utaztatott 

utaztatott gyermekek 
támogatásának 
megalapozása 
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gyermekek, továbbá 
2013/2014. nevelési évben 
az utaztatott gyermekek 
becsült száma 

5. III. 4. az Ávr. 
szerint 

a 2011. évi zárszámadás 
adatai alapján – a 2012. évi 
változások, 2013. évi 
paraméterek 
figyelembevételével – 
2013. évre becsült adatok 

2013. évi szakmai 
dolgozók 
bértámogatása és az 
intézmény-üzemeltetési 
támogatás 
megalapozása 

6. IV. 1. h) 2013. 
január 15. 

2012. december 31-ei 
tényadatok 

A megyei könyvtárral 
2012. december 31-éig 
megállapodást kötő 
önkormányzatok 
számának felmérése a 
megyei jogú városok 
adatszolgáltatása 
alapján. 

A II. 4. szerinti jogcímet illetően a helyi önkormányzatokért felelős miniszter a felmérés 
alapján 2013. február 7-éig meghatározza az egy utaztatott gyermek után nyújtható 
támogatás fajlagos összegét.  

A IV. 1. h) szerinti jogcímet illetően a kultúráért felelős miniszter a felmérés alapján 
2013. február 15-éig meghatározza az egy megállapodás után lakosságszám-kategória 
szerint nyújtható támogatás fajlagos összegeit. A támogatás folyósítása 2013. március 1-
jéig egy összegben történik. 

b) Támogatások évközi módosítása 

Sorszá
m 

Adat-
szolgáltatás 
időpontja 

Támogatá
s jogcíme Adatszolgáltatás alapja 

Finanszíro
zás kezdő 
hónapja 

1. 
2013. 
április 

15. 

III. 3., 
III. 4. 

a becsült éves ellátotti adatok, személyi 
térítési díjból származó bevétel és 
intézmény-üzemeltetési kiadás 
módosíthatók 

2013. 
június 

2. 
2013. 
június 

15. 

II. 1., 
II. 2. 
II. 3., 
II. 4., 
III. 3. 

az óvodások száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti pedagógus 
többletlétszám, illetve a segítők 
létszáma, valamint szociális jogcímek 
esetében a becsült éves ellátotti adatok 
módosíthatók 

2013. 
augusztus 

3. 
2013. 

október 
15. 

II. 1., 
II. 2., 
II. 3., 
II. 4., 
III. 3., 

III. 4. a) 

az óvodások száma, a vezetői 
órakedvezmény miatti pedagógus 
többletlétszám, illetve a segítők 
létszáma, valamint szociális jogcímek 
esetében a becsült éves ellátotti adatok 
módosíthatók 

2013. 
december 

c) A helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok és többcélú kistérségi 
társulások egymás közötti, illetve ezen körön kívüli szervezetnek történő feladat-, illetve 
intézmény átadás-átvétele 
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Sorszá
m 

Adat-
szolgáltat

ás 
időpontja

Támogatá
s 

jogcíme 
Adatszolgáltatás alapja 

Finanszíro
zás kezdő 
hónapja 

1. 
2013. 
április 

15. 

III. 3., 
III. 4. 

2013. június 1-jével történő fenntartó-
változás jelzése, ellátotti adatok 
megjelölésével 

2013. 
június 

2. 
2013. 
június 

15. 

II. 1., 
II. 2., 
II. 3., 
II. 4., 
III. 3., 
III. 4.  

2013. szeptember 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott adatok 
megbontásával 

2013. 
szeptember

3. 
2013. 

október 
15. 

III. 3., 
III. 4. 

2013. december 1-jével történő 
fenntartóváltozás jelzése, az a) pont 
szerinti felmérés során megadott adatok 
megbontásával 

2013. 
december 

A helyi önkormányzat, a helyi nemzetiségi önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás 
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, 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 helyi nemzetiségi önkormányzatok, a többcélú kistérségi 
társulások, az országos nemzetiségi önkormányzatok, valamint a központi költségvetési 
szervek egymás közötti feladat-, illetve intézmény átadása-átvétele esetén, amennyiben az 
intézmény átadás-átvételének időpontja nem esik egybe a fenti táblázatban szereplő 
fenntartóváltási időpontokkal, úgy ezen időpontig az érintett felek a finanszírozást 
pénzeszköz-átadással, -átvétellel egymás közötti megállapodás útján rendezik. 

Az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós bentlakást nyújtó 
szociális intézményeinek átadás-átvétele esetén a III. 4. b) alpont szerinti támogatást az 
ellátottak arányában kell megosztani. 

A III. 3. ae) és III. 3. jc) alpont szerinti támogatások 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. 

d) A többcélú kistérségi társulások 2013. július 1-jei átalakulásával, megszűnésével 
összefüggő év közbeni változások  

Sorszá
m 

Adat-
szolgáltat

ás 
időpontja

Támogatá
s jogcíme Adatszolgáltatás alapja 

Finanszíro
zás kezdő 
hónapja 
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1. 
2013. 
április 

15. 

II. 1., 
II. 2., 
II. 3., 
II. 4., 
III. 3., 
III. 4. 

a többcélú kistérségi társulások jelzik a 
köznevelési és szociális intézmény(ek) 
2013. július 1-jétől történő fenntartó-
változását, az a)-b) pontok szerinti 
felmérés során megadott adatok 
megjelölésével 

2013. 
július” 

 
 

55. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. pontja a következők szerint 
módosul: 

„3. A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása az alábbi adatszolgáltatások, nevelés-szervezési paraméterek és számítások 
figyelembevételével történik. 

a) [A gyermeklétszám meghatározásához a települési önkormányzat a 2013. év 

– 1-8. hónapjaira vonatkozóan a Közokt. tv. 3. számú melléklet II. Az 
osztályok, csoportok szervezése rész 3. pontjában, 

– 9-12. hónapjaira vonatkozóan a Köznev. tv. 47. § (7) bekezdésében 

rögzített létszám-számítási feltételekre figyelemmel szolgáltat adatot. Az 
adatszolgáltatást a napi 4 órai óvodai foglalkozásokra, valamint a teljes idejű 
óvodai nevelésre szervezett csoportokba beírt gyermekek szerint, külön-külön 
kell megtenni. 

b)] Nevelési-szervezési paraméterek (a Közokt. tv.-ben és a Köznev. tv.-ben egyaránt): 

Foglalkozás-szervezés 

Gyermekek 
heti 

foglalkoz-
tatási 

időkerete 

Csoport 
átlag-

létszám 

Óvoda-
pedagógus 

heti 
kötelező 
óraszám, 

illetve kötött 
munkaidő 

Intézmény
-típus-

együttható 

1 2 3 4 5 
[napi 4 órai óvodai 
foglalkozásra] gyermekek nem 
teljes idejű óvodai nevelésére 
szervezett csoport 

30,5 20 32 0,85 

gyermekek teljes idejű óvodai 
nevelésére szervezett csoport 61,0 20 32 0,85 

 

Vegyesen szervezett csoportok esetén a gyermekeket a teljes idejű óvodai nevelésre 
szervezett csoportokba beírt gyermekek számánál kell figyelembe venni. 

[c]b) Vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám számítása 

[Vk = V x ] 

2012/2013. nevelési évre: 
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2013/2014. nevelési évre: 

 
 

ahol: 

Vk1; Vk2 = a 2012/2013., illetve a 2013/2014. nevelési évben a vezetői órakedvezményből 
adódó létszámtöbblet, 

[Vi = a Közokt. tv.-ben és a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező 
nevelési óraszámának összege, 

V = a Közokt. tv.-ben és a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszáma (vezetők és 
vezető-helyettesek együttesen).] 
V1; V2 = 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet, Első része szerinti 
kötelezően foglalkoztatott óvodavezető és tagintézmény-vezető, 2013/2014. nevelési 
évben a Köznev. tv. 1. melléklete szerinti vezetők kötelező létszáma, de legfeljebb 

− 2013. év első 8 hónapjában a 2012/2013. nevelési évi nyitó (októberi 1-jei) 
közoktatási statisztika szerint ténylegesen foglalkoztatott, 

− 2013. év utolsó 4 hónapjában a 2013/2014. 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 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 
1. számú melléklet, Harmadik részében és a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 
5. mellékletében – megállapított kötelező nevelési óraszámának, óvodai foglalkozásai 
számának összege.” 

 
 

56. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 4. pontja a következők szerint 
módosul: 

„4. A II. 3. b) alpont szerinti támogatás az étkeztetést igénybe vevő, térítési díj-kedvezményre 
jogosult gyermekek, tanulók 2013. évi becsült átlaglétszáma és az étkezési napok száma 
alapján tervezhető, illetve igényelhető. A támogatás szempontjából az önkormányzat által 
szervezett [intézményi (óvodai, kollégiumi, iskolai)] 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, 
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főétkezés az [intézmény]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. [A támogatás az étkeztetés teljes önköltségére 
számolható el.]” 

 
 

57. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 5. pontja a következők szerint 
módosul: 

„5. A 2. melléklet II., III. 3. és III. 4. pontjai szerinti támogatásra a települési önkormányzat, a 
települési nemzetiségi önkormányzat, az Mötv. alapján létrehozott társulás székhely 
önkormányzata, [a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 
1997. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 8., 9. és 16. §-a szerinti] az intézményi 
társulás székhely önkormányzata, valamint a [települési önkormányzatok többcélú 
kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerinti] többcélú kistérségi társulás 
jogosult (a továbbiakban együtt: önkormányzat). 

A többcélú kistérségi társulás a támogatásokat csak akkor igényelheti, ha vállalja, hogy 

– a társulási megállapodás az Mötv. rendelkezéseinek megfelelő módosítása 
2013. június 30-án lép hatályba, 

– 2013. június 30-áig a szolgáltatót, intézményt fenntartja. 

Amennyiben [a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti] az intézményi társulás jogutód nélkül 
megszűnik, úgy a társulás székhely önkormányzata a támogatásra a megszűnés[e] 
hónapj[ának]a utolsó napjáig jogosult. A többcélú kistérségi társulás [a támogatásra 
2013. június 30-áig jogosult, ezt követő hónap első napjától e támogatásokra] éves 
támogatást igényel, amelyre azonban 2013. június 30-áig időarányosan jogosult. A 
fennmaradó – feladattal, intézménnyel összefüggésben igényelt – hat havi időarányos 
támogatást a Kiegészítő szabályok 2. d) alpontjában foglaltak szerint adja át 

– a feladatot átvevő települési önkormányzat, vagy 
– a társulási megállapodásban kijelölt székhely önkormányzat [jogosult,]  

részére, amennyiben a fenntartó az ellátott feladatra működési engedéllyel rendelkezik. 

[A feladatok ellátásában bekövetkező, továbbá a társulások átalakulásával, 
megszűnésével összefüggő év közbeni változások miatt a 2013. évi támogatási igényt 
2013. június 15-éig a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért 
felelős miniszter által meghatározott módon kell módosítani.]” 
 
 

58. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 8. pontja a következők szerint 
módosul: 

 
„8. A települési nemzetiségi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások az általuk 
nyújtott III. 3. c), d), e) jogcímek szerinti szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, továbbá az általuk 
fenntartott intézményekben a III. 3. ab)-ad), III. 3. b), III. 3. f)-l) alpontok és a III. 4. pont 
szerinti támogatásokra jogosultak az egyes jogcímekben szereplő feltételek szerint azzal, hogy 
a lakosságszámhoz kapcsolódó feltételt a többcélú kistérségi társulásban e feladat(ok)ban 
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részt vevő települések együttesen kell, hogy teljesítsék. Többcélú kistérségi társulás 
III. 3. ab)-ad) alpontok szerinti támogatásra jogosultsága mellett a társulásban részt vevő 
települési önkormányzat/ok/nak nem jár a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás.” 
 
 

59. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 9. pontja a következők szerint 
módosul: 

„9. A III. 3. ab)-l) és III. 4. [al]pontokban szereplő támogatásokat azok a települési 
önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások vehetik igénybe, amelyek 

– az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti szolgáltató tevékenységre külön 
jogszabály szerinti működési engedéllyel rendelkeznek, 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. § (2d) bekezdésében, valamint a Gyvt. 145. § (2b) bekezdésében 
meghatározott kivételekkel – befogadást nyertek.” 

 
 

60. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 10. pontja a következők szerint 
módosul: 

„10. Az Mötv. szerinti önkormányzati társulás, vagy [a Ttv. 8., 9. és 16. §-a szerinti] 
intézményi társulás keretében történő működtetés esetén a működési engedély egy 
példányával a társulásban részt vevő valamennyi települési önkormányzatnak rendelkeznie 
kell. 

Intézményi vagy többcélú kistérségi 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. 

A III. 3. ab)-ad) jogcímek esetében [2012]2013. június 30-áig intézményi társulásnak kell 
tekinteni, ha a települési önkormányzat a többcélú kistérségi társulással kötött megállapodás 
alapján látja el a feladatot a megállapodásban foglalt és a működési engedélyben ellátási 
területként feltüntetett településeken. Ezt követően abban az esetben lehet e szabályok szerint 
támogatást igénybe vennie a működési engedéllyel rendelkező önkormányzatnak, ha Mötv. 
szerinti társulást hoz létre az ellátott településekkel és a létrehozott társulás, mint fenntartó 
rendelkezik működési engedéllyel.” 
 
 

61. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 11. pontja a következők szerint 
módosul: 

„11. A III. 3. és III. 4. pontokban szereplő támogatások igénybevételé[re a fenntartó attól az 
időponttól jogosult, amikor]nek feltétele az ellátott adatai[t]nak – a Szoctv. 20/C. § (1)-
(4) bekezdései, illetve a Gyvt. 139. § (2)-(3) bekezdései szerinti – nyilvántartásba [vette] 
vétele. A támogatás igénybevételére a fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a 
nyilvántartásba vettek ellátását ténylegesen megkezdte. 
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A III. 3. [a)-b)] és III. 4. [e) al]pontokban szereplő támogatások teljes összege abban az 
esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében – a III. 3. aa) alpont szerinti támogatás 
kivételével – működési engedéllyel működik. 

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 működési engedély 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.” 
 
 

62. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 12. pontja a következők szerint 
módosul: 

„12. 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 működési 
engedélyben meghatározott férőhelyszám 110%-át, 

– bentlakásos intézmény esetén a 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 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 működési engedélyben meghatározott férőhelyszám 100%-át.” 
 
 

63. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 13. pontja a következők szerint 
módosul: 

„13. A III. 3. pont szerinti feladatok esetében a társulásoknak járó magasabb támogatás akkor 
igényelhető, ha a feladat ellátásáról 

– a többcélú kistérségi társulás saját intézménye, szolgáltatója útján gondoskodik, vagy 
– olyan az Mötv. szerinti önkormányzati társulás, vagy [a Ttv. 8.,9. és 16. §-a szerinti] 

intézményi társulás gondoskodik, amelyek esetében a feladat ellátásában részt vevő 
települési önkormányzatok önállóan az adott feladat ellátását nem biztosítják, nem 
rendelkeznek az adott feladat ellátásához működési engedéllyel, és: 

= a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma az a), c)-d), és f)-
i) [és l) ]alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 3 000 fő, 

= a társult és ellátott települési önkormányzatok lakosságszáma a[z] j)[, k) és ]-
l) alpontok szerinti feladatok esetében együttesen legalább 5 000 fő. 

Egy települési önkormányzat ugyanazon feladat ellátása tekintetében a támogatás 
szempontjából kizárólag egy társulásban vehető figyelembe.” 
 
 

64. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 14. pontja a következők szerint 
módosul: 
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„14. A III. 4. a) alpontban az időskorúak átmeneti és tartós, valamint a hajléktalanok tartós 
bentlakást nyújtó szociális intézményeket fenntartó települési önkormányzat által 
foglalkoztatott intézményvezető, és a segítő munkatárs bértámogatása az alábbi paraméterek 
figyelembevételével történik: 

Megnevezés [Kötelezően előírt] Finanszírozás 
szempontjából elismert létszám 

Intézményvezető 1 fő
Segítő: ápoló, gondozó, szociális, 
mentálhigiénés munkatárs [5]4 ellátottra 1 fő”

 
 

65. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 15. pontja elmarad: 

„[15. A III. 4. pont szerinti támogatáshoz szükséges adatszolgáltatás eljárásrendje: 
Adat-

szolgáltatá
s 

sorszáma

Adatszolgáltat
ás 

időpontja 

Adatszolgáltatás 
alapja 

Adatszolgáltatás 
célja 

1. az Ávr. szerint 

a 2011. évi zárszámadás 
adatai alapján – a 2012. évi 
változások, 2013. évi 
paraméterek 
figyelembevételével – 
2013. évre becsült adatok

2013. évi szakmai dolgozók 
bértámogatása és az 
intézmény-üzemeltetési 
támogatás megalapozása 

2. 2013. 
április 15. 

a települési önkormányzat 
2013. évi költségvetés 
adatai alapján, 2013. 
I. negyedévi tényadatok 

2013. január-március havi 
támogatás korrekciója, a 
2013. április-december 
hónapok támogatásának 
megalapozása (ez utóbbi 
korrekciója a 2013. év végi 
elszámolás keretében 
történik).]” 

 
 

66. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 16. pontja a következők szerint 
módosul: 

„[16]15. 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 személyek, 
pszichiátriai és szenvedélyekben, gyermekvédelmi szakellátásban részesülőkről – is 
gondoskodik, úgy [a bértámogatáshoz és] az intézmény-üzemeltetési támogatáshoz [a 
szolgáltatási önköltséget] 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.” 
 
 

67. Az egységes javaslat 2. melléklet Kiegészítő szabályok 17-20.) pontjai elmaradnak: 

„[17. A III. 4. pont b) alpontja szerinti támogatás szempontjából az éves szolgáltatási 
önköltség alatt az intézmény bruttó működési és felújítási kiadásait kell érteni, amelynek 
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részletes tartalmát, kiadás-elemeit az államháztartásért felelős miniszter által – a 
szociális ügyekért felelős miniszterrel és a helyi önkormányzatokért felelős miniszterrel 
közösen – kiadott tájékoztató határozza meg.  

18. Amennyiben a III. 4. pont b) alpontja szerinti támogatásnál a fenntartó által 
szolgáltatott adatokban a 2013. évi – a Szoctv. szabályainak megfelelően megállapítandó 
– térítési díjak várható összege 5%-nál nagyobb mértékű csökkenést mutat a 2012. évi 
adatokhoz képest, a személyi térítési díjak összegét a 2012. évi szint 5%-kal csökkentett 
összegével kell figyelembe venni. 

19. A IV. 1. h) alpont esetében a támogatás meghatározásához kapcsolódó eljárásrend 

Adatszolgáltatás 
időpontja 

Adatszolgáltatás 
alapja 

Adatszolgáltatás 
célja 

2013. 
január 15. 

2012. december 31-
ei tényadatok 

A megyei hatókörű könyvtárral 
2012. december 31-éig megállapodást kötő 
önkormányzatok számának felmérése a 
megyei jogú városok adatszolgáltatása 
alapján. 

A kultúráért felelős miniszter a felmérés alapján 2013. február 15-éig meghatározza az 
egy megállapodás után lakosságszám kategória szerint nyújtható támogatás fajlagos 
összegeit. A támogatás folyósítása 2013. március 1-jéig egy összegben történik. 

20. A II. 1. és a III. 4. a) pontok vonatkozásában kötelező illetményelemként kell 
figyelembe venni: 

– a Kjt. 66. §-a szerinti illetményt, 
– a kötelező legkisebb munkabérre, illetve a garantált bérminimumra történő 

kiegészítést, 
– a Kjt. 70-72. és 74. §-ai alapján megállapított illetménypótlékokat, 
– a Kjt. 24. § (1) bekezdése szerinti helyettesítési díjat, 
– a Kjt. 78. §-ában meghatározott jubileumi jutalmat, 
– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 

2004. évi CXXII. törvény járó juttatásokat, 
– a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet 

15. § (1) bekezdés c)-g) pontjai szerinti illetménypótlékokat, valamint 
– a Kjt. végrehajtását a köznevelési intézményekben szabályozó kormányrendelet 

15/A. §-a szerinti kiegészítő illetményt.]” 
 
 

68. Az egységes javaslat 3. melléklete 4. pontja a következők szerint módosul: 

„4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 
 Előirányzat:  [150,0] 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 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. 
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A kompközlekedés fenntartásához Mohács város önkormányzatát legalább 30 millió forint, 
Dunafalva község önkormányzatát legalább 12 millió forint illeti meg az előirányzatból. 

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. A 
tárcaközi bizottságot a közlekedésért felelős miniszter vezeti.” 
 
 

69. Az egységes javaslat 3. melléklete az alábbi új 18. ponttal egészül ki: 

„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) bekezdése c) pontja szerinti, a Fővárosi Önkormányzat által kötelezően ellátandó 
feladatok támogatására szolgál. A támogatás a fővárosi helyi közösségi közlekedés 2013. évi 
működésének támogatására fordítható. 

Felhatalmazást kap a közlekedésért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a támogatás 
folyósításáról, felhasználásáról, elszámolásáról és ellenőrzéséről a Fővárosi Önkormányzattal 
támogatási szerződést kössön. 

A támogatás nem haladhatja meg az Európai Közösségek Tanácsának 
1370/2007/EK rendelete alapján megállapított, a fővárosi helyi közlekedési közszolgáltatás 
ellátása során felmerülő veszteséget.” 
 
 

70. Az egységes javaslat 4. melléklete 1. pontja a következők szerint módosul: 

„1. Önkormányzati fejezeti tartalék 

Előirányzat: [49 000,0] 24 493,0 millió forint 

I. 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 és 

társulásaik által költségvetési évben visszafizetett hozzájárulások és támogatások 
összege, 

c) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a 
helyi önkormányzatok és társulásaik által jogtalanul igénybe vett hozzájárulások és 
támogatások költségvetési évben visszafizetett összege, 

d) a helyi önkormányzatok és társulásaik által költségvetési évben megfizetett 
igénybevételi, kiegészítő és késedelmi kamat összege[.], 

e) a települési önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt 
normatív hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló 
jogszabályokban meghatározott időpontokban és esetekben – a nem helyi 
önkormányzat vagy társulás részére történő feladatátadással összefüggő 
előirányzat-csökkenés kivételével – lemondott előirányzat összege. 

II. Az önkormányzati fejezeti tartalék előirányzatot csökkenti a települési 
önkormányzatok és társulásaik által feladatmutató alapján igényelt normatív 
hozzájárulásoknak és támogatásoknak az államháztartásról szóló jogszabályokban 



 69

meghatározott időpontokban és esetekben – a nem helyi önkormányzattól vagy 
társulástól történő feladatátvétellel összefüggő előirányzat-növelés kivételével – 
pótigényelt előirányzat összege. 

[II.] III. Az önkormányzati fejezeti tartalék terhére a következő kifizetések teljesíthetők 

a) a hozzájárulások és támogatások költségvetési évet megelőző évi elszámolása 
alapján a helyi önkormányzatok és társulásaik részéről a költségvetési évben 
keletkező pótigény összege, 

b) a kincstári felülvizsgálat, illetve az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján a 
helyi önkormányzatokat és társulásokat pótlólagosan megillető hozzájárulások és 
támogatások költségvetési évben kifizetett összege, 

c) az államháztartásról szóló jogszabályok alapján költségvetési évben a helyi 
önkormányzatokat és társulásaikat megillető igénybevételi, késedelmi és 
kiegészítő kamat összege. 

[III] IV. A tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló kiegészítő támogatás forrásául.” 

 
 

71. Az egységes javaslat 4. melléklete 2. pont előirányzata a következők szerint módosul: 

„2. Szerkezetátalakítási tartalék 

Előirányzat: [35 000,0] 20 000,0 millió forint 

Az előirányzat a közfeladatok átalakításával összefüggő, év közben jelentkező 
szerkezetátalakítási kiadások finanszírozására szolgál.” 
 
 

72. Az egységes javaslat 5. melléklete a következők szerint módosul: 
 

„5. melléklet a 2012. évi .... törvényhez 
 

A központi alrendszer azon előirányzatai, melyek teljesülése módosítás nélkül 
eltérhet az előirányzattól 

[1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól: 

 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) 
 Céltartalékok (24. cím) 
 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben 
 Állat- és növénykártalanítás (20. cím, 6. alcím) 
 Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport) 
 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben 
 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport) 
 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM  fejezetben 
 Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 
 Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcímcsoport) 
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 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 
 Lakástámogatások (29. cím) 
 Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím) 
 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése (30. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport) 
 Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím) 
 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport) 
 Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport) 
 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) 
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 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 
 Járulékkedvezmény megtérítés (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) 
 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) 
 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP  fejezetben 
 Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport) 
 Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport) 
 Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. jogcím) 
 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) 
 Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport) 
 Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport) 
 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások kiadásai (2. cím, 3. 
alcím, 7. jogcímcsoport) 
 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. 
jogcím) 
 Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím) 
 Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím) 
 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet rendezése (2. cím, 4. 
alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím) 
 Vagyongazdálkodás (3. cím) 
2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető: 
 VIII. ÜGYÉSZSÉG  fejezetben 
 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím) 
 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM  fejezetben 
 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 
alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 
 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben 
 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50.  
 jogcímcsoport) 
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 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM  fejezetben 
 Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím) 
 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM  fejezetben 
 Beruházás ösztönzési célelőirányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcímcsoport) 
 Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport) 
 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 3.  
 jogcímcsoport) 
 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 4. 
jogcímcsoport) 

 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben 
 Start-munkaprogram (8. cím) 
3. 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) 
 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM  fejezetben 
 Szolidaritási programok (20. cím, 9. 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) 
4. 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)] 
 
1. A teljesülés külön szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól: 

 A B 
1 X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezetben 

2  A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított 
kártalanítás (20. cím, 2. alcím, 17. jogcímcsoport) 

3  Jogi segítségnyújtás (20. cím, 2. alcím, 18. jogcímcsoport) 

4  Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése (20. cím, 1. alcím, 
5. jogcímcsoport) 

5  Céltartalékok (24. cím) 
6 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
7  Állat- és növénykártalanítás (20. cím, 6. alcím) 
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8 Uniós programok árfolyam-különbözete (20. cím, 7. alcím, 1. jogcímcsoport) 
9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 

10  Kárrendezési célelőirányzat (25. cím, 2. alcím, 5. 
jogcímcsoport) 

11  Szervezetátalakítási alap (25. cím, 30. alcím, 10. jogcímcsoport) 
12 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
13  Peres ügyek (25. cím) 
14 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 

15  Gyermekvédelmi Lakás Alap (20. cím, 17. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 

16  GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása (20. cím, 17. alcím, 7. jogcímcsoport) 

17  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék (20. cím, 55. 
alcím, 4. jogcímcsoport) 

18  Családi támogatások (21. cím, 1. alcím) 
19  Korhatár alatti ellátások (21. cím, 2. alcím) 

20  Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 
(21. cím, 3. alcím) 

21  Közgyógyellátás (21. cím, 4. alcím, 1. jogcímcsoport) 

22 XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
fejezetben 

23  Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
(1. cím) 

24  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
(2. cím) 

25  Jutalékok és egyéb költségek (3. cím, 1. alcím) 

26  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 
(3. cím, 2. alcím) 

27 XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI fejezetben 
28  Lakástámogatások (29. cím) 
29  Egyéb vállalati támogatások (30. cím, 2. alcím) 
30  Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím) 
31  Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím) 

32  Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. 
jogcímcsoport) 

33  Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. 
jogcímcsoport) 

34  Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 
6. jogcímcsoport) 

35  Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport) 

36  1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. 
jogcímcsoport) 

37  Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. 
jogcímcsoport) 

38  Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 
(32. cím, 1. alcím, 21. jogcímcsoport) 

39  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. jogcímcsoport) 

40  Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 
(33. cím) 

41  Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport) 
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42  Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 
2. alcím, 2. jogcímcsoport) 

43  Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott 
pénzeszköz (35. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 

44  Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím) 
45  Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím) 
46  Követeléskezelés költségei (41. cím) 

47  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. 
alcím) 

48 XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 
fejezetben 

49  Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. 
alcím, 1. jogcímcsoport) 

50  Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. 
jogcímcsoport) 

51  Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 
3. jogcímcsoport) 

52  Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. 
jogcímcsoport) 

53  Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. 
jogcímcsoport) 

54  Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. 
jogcímcsoport) 

55  Átcserélhető kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. 
jogcímcsoport) 

56  ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím) 

57 XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS 
KIADÁSOK fejezetben 

58  Bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 5. 
jogcímcsoport) 

59 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben 
60  Járulékkedvezmény megtérítés (1. cím, 7. alcím) 
61  Álláskeresési ellátások (4. cím, 1. alcím) 
62  Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás (4. cím, 4. alcím) 
63  Bérgarancia kifizetések (5. cím) 

64  TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 
(14. cím, 2. alcím) 

65 LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben 
66  Öregségi nyugdíj (2. cím, 1. alcím, 1. jogcímcsoport) 
67  Hozzátartozói nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 3. jogcímcsoport) 
68  Szolgálatfüggő nyugellátás (2. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport) 
69  Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai (2. cím, 4. alcím) 
70  Vagyongazdálkodás (3. cím) 
71 LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP fejezetben 

72  Terhességi-gyermekágyi segély (2. cím, 2. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 

73  Táppénz (2. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport) 

74  Külföldi gyógykezelés (2. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1. 
jogcím) 

75  Kártérítési járadék (2. cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport) 
76  Baleseti járadék (2. cím, 2. alcím, 5. jogcímcsoport) 
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77  Gyermekgondozási díj (2. cím, 2. alcím, 6. jogcímcsoport) 

78  Rokkantsági, rehabilitációs ellátások (2. cím, 2. alcím, 7. 
jogcímcsoport) 

79  Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása (2. cím, 3. 
alcím, 2. jogcímcsoport) 

80  Anyatej-ellátás (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport) 
81  Utazási költségtérítés (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport) 

82  Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások 
kiadásai (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport) 

83  Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés (2. cím, 4. alcím, 4. 
jogcímcsoport, 1. jogcím) 

84  Postaköltség (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. jogcím) 
85  Egyéb kiadások (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 3. jogcím) 

86  Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet 
rendezése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport, 5. jogcím) 

87  Vagyongazdálkodás (3. cím) 
 
2. Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető: 

 A B 
1 VIII. ÜGYÉSZSÉG fejezetben 
2  Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata (3. cím, 4. alcím) 
3 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
4  Peres ügyek (20. cím, 13. alcím) 
5 XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezetben 

6 
 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti alegységek 

alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) (8. cím, 2. alcím, 1. 
jogcímcsoport) 

7 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben 

8  Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás (20. cím, 1. alcím, 50. 
jogcímcsoport) 

9 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 
10  Kötött segélyhitelezés (25. cím, 47. alcím) 
11 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
12  Beruházás ösztönzési célelőirányzat (20. cím, 33. alcím, 1. jogcímcsoport) 
13  Autópálya rendelkezésre állási díj (20. cím, 36. alcím, 1. jogcímcsoport) 

14  A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 
3. jogcímcsoport) 

15  A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése (21. cím, 1. alcím, 4. 
jogcímcsoport) 

16 LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP fejezetben 
17  Start-munkaprogram (8. cím) 
 
3. 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: 

 A B 
1 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
2  Uniós programok kiegészítő támogatása (20. cím, 4. alcím) 
3  Vidékfejlesztési és halászati programok (20. cím, 11. alcím) 
4 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezetben 
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5  Szolidaritási programok (20. cím, 9. alcím) 
6 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezetben 
7  TEN-T projektek (20. cím, 32. alcím, 5. jogcímcsoport) 
8 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK fejezetben 
9  Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (2. cím, 4. alcím) 
10  Területi Együttműködés (2. cím, 5. alcím) 
11  Egyéb uniós előirányzatok (2. cím, 6. alcím) 

12  Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása (2. cím, 7. alcím, 8. 
jogcímcsoport) 

13  Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása (2. cím, 7. alcím, 11. 
jogcímcsoport) 

 
4. A nyugdíjszerű ellátásban részesülő személyek évközi ellátás-emelése végrehajtásával 
összefüggésben tételes elszámolás alapján a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
engedélyével túlléphető: 

 A B 
1 XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben 
2  Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport) 

 
5. A pénzügyi tranzakciós illeték megfizetéséhez kapcsolódóan az államháztartásért felelős 
miniszter engedélyével túlléphető: 

 A B 
1 XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM fejezetben 

2  Magyar Államkincstár, Működési költségvetés, Dologi kiadások előirányzat 
(8. cím, 1. előirányzat csoport, 3. kiemelt előirányzat) 

” 
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73. Az egységes javaslat 6. mellékletének az alábbi módosítását javaslom: 

 
6. számú melléklet a 2012. évi …. törvényhez 

 
Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok 

 
millió forint 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 

keret-előirányzatai EU forrás 

[Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0,0 99 918,5 119 740,5 130 094,4 144 439,5 153 095,4 159 522,7 806 811,0 

Közlekedés Operatív Program 0,0 161 292,2 243 876,2 272 683,1 288 850,4 363 102,8 382 520,5 1 712 325,2 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 0,0 154 743,4 158 081,2 149 345,3 156 336,0 175 712,5 183 696,1 977 914,4 

Államreform Operatív Program 0,0 7 618,9 7 405,1 6 456,6 6 069,2 6 546,4 6 821,8 40 918,0 

Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 0,0 17 463,4 17 386,2 15 775,3 15 680,3 16 614,1 17 360,0 100 279,4 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 0,0 78 304,9 71 258,0 72 401,4 88 792,2 92 775,2 97 394,7 500 926,3 

Környezet és Energia Operatív Program 0,0 104 543,7 171 170,1 202 011,3 214 947,1 240 765,1 252 804,9 1 186 242,3 

Nyugat-dunántúli Operatív Program 0,0 18 632,9 19 972,2 20 193,5 22 823,3 23 839,0 25 041,2 130 502,1 

Közép-dunántúli Operatív Program 0,0 20 407,5 21 874,3 22 116,7 24 996,9 26 109,4 27 426,1 142 930,9 

Dél-dunántúli Operatív Program 0,0 28 331,4 30 367,7 30 704,2 34 702,8 36 247,3 38 075,2 198 428,6 

Dél-alföldi Operatív Program 0,0 30 082,3 32 244,5 32 601,7 36 847,5 38 487,4 40 428,3 210 691,6 

Észak-alföldi Operatív Program 0,0 39 176,9 41 992,8 42 458,1 47 987,4 50 123,1 52 650,8 274 389,0 

Észak-magyarországi Operatív Program 0,0 36 310,3 38 920,1 39 351,4 44 476,1 46 455,6 48 798,3 254 311,8 

Közép-magyarországi Operatív Program  0,0 118 567,6 101 557,0 68 070,6 35 646,2 38 530,7 38 814,4 401 186,5 

Végrehajtás Operatív Program 0,0 7 761,1 13 259,2 15 618,2 16 235,5 17 989,1 18 557,7 89 420,8 

Összesen 

2008-2013. 
évekre 

felosztásra 
került 

923 154,8 1 089 105,1 1 119 881,7 1 178 830,4 1 326 393,1 1 389 912,7 7 027 277,8 
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Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Alap keret-előirányzatai 143 450,7 135 053,3 147 897,4 145 677,9 152 781,4 168 653,4 175 032,2 1 068 546,3 

        
A Halászati Operatív Program keret-
előirányzatai 0,0 1 594,5 1 679,5 1 683,1 1 900,7 1 868,7 1 958,2 10684,6] 

         
Gazdaságfejlesztés Operatív Program 0,0 99 918,5 119 740,5 133 922,0 146 717,4 144 913,9 150 997,7 796 210,2 
Közlekedés Operatív Program 0,0 161 292,2 243 876,2 280 706,1 293 405,8 343 698,5 362 078,5 1 685 057,3 
Társadalmi megújulás Operatív Program 0,0 154 743,4 158 081,2 153 739,4 158 801,5 166 322,3 173 879,3 965 567,2 
Államreform Operatív Program 0,0 7 618,9 7 405,1 6 646,5 6 164,9 6 196,6 6 457,3 40 489,3 
Elektronikus közigazgatás Operatív Program 0,0 17 463,4 17 386,2 16 239,5 15 927,6 15 726,3 16 432,3 99 175,2 
Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 0,0 78 304,9 71 258,0 74 531,7 90 192,5 87 817,3 92 189,9 494 294,1 
Környezet és energia Operatív Program 0,0 104 543,7 171 170,1 207 955,0 218 336,9 227 898,5 239 295,0 1 169 199,3 
Nyugat-dunántúli Operatív Program 0,0 18 632,9 19 972,2 20 787,6 23 183,2 22 565,1 23 703,0 128 844,0 
Közép-dunántúli Operatív Program 0,0 20 407,5 21 874,3 22 767,4 25 391,1 24 714,1 25 960,5 141 114,9 
Dél-dunántúli Operatív Program 0,0 28 331,4 30 367,7 31 607,6 35 250,1 34 310,2 36 040,5 195 907,5 
Dél-alföldi Operatív Program 0,0 30 082,3 32 244,5 33 561,0 37 428,6 36 430,6 38 267,8 208 014,6 
Észak-alföldi Operatív Program 0,0 39 176,9 41 992,8 43 707,3 48 744,2 47 444,5 49 837,1 270 902,8 
Észak-magyarországi Operatív Program 0,0 36 310,3 38 920,1 40 509,2 45 177,5 43 973,0 46 190,5 251 080,6 
Közép-magyarországi Operatív Program  0,0 118 567,6 101 557,0 70 073,4 36 208,4 36 471,6 36 740,2 399 618,1 
Végrehajtás Operatív Program 0,0 7 761,1 13 259,2 16 077,7 16 491,6 17 027,8 17 565,9 88 183,3 

Összesen 

2008-2013. 
évekre 

felosztásra 
került 

923 154,8 1 089 105,1 1 152 831,4 1 197 421,2 1 255 510,4 1 315 635,5 6 933 658,4 

               
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap 
keret-előirányzatai 143 450,7 135 053,3 147 897,4 145 677,9 155 190,9 159 640,5 165 678,4 1 052 589,1 

            

A Halászati Operatív Program keret-előirányzatai 0,0 1 594,5 1 679,5 1 732,6 1 930,7 1 768,8 1 853,5 10 559,6 
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74. Az egységes javaslat a következő 8. melléklettel egészül ki: 
 

„8. melléklet a 2012. 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 II. pontban 
található ellátás kivételével – 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, 27% mértékkel számított 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 működési engedélyben szereplő 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 = 2013. 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. 

  A B C D 

1  Főtípus Típus Altípus Szorzó
szám Kiegészítő rendelkezések 
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2 idősek otthona (átlagos 
ellátás)  1,00 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
idősek otthonát a Szoctv.-ben szabályozott módon tartanak 
fenn. 

3 idősek otthona (demens 
ellátás) 1,18 

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. 

4 idősek otthona (emelt 
szintű ellátás) 0,19 

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. 

5 pszichiátriai betegek 
otthona 1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
pszichiátriai betegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

6 szenvedélybetegek otthona 1,22 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
szenvedélybetegek otthonát, intézményenként legalább 10 
férőhellyel tartják fenn. 

7 fogyatékos személyek 
otthona 1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek (látás-, mozgás-, értelmi és 
halmozottan fogyatékos személyek) ápoló-gondozó otthonát 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

8 
ápolást, gondozást igénylő ellátás 

hajléktalanok otthona 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalanok otthonát 
tartanak fenn. 

9 pszichiátriai betegek 
rehabilitációs intézménye 1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
pszichiátriai betegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

10 szenvedélybetegek 
rehabilitációs intézménye 1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
szenvedélybetegek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

11 fogyatékos személyek 
rehabilitációs intézménye 1,22 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek 
fogyatékos személyek rehabilitációs intézményét, 
intézményenként legalább 10 férőhellyel tartják fenn. 

12 

rehabilitációs intézm
ény hajléktalan személyek 

rehabilitációs intézménye 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon hajléktalan személyek 
rehabilitációs intézményét tartanak fenn. 

13 
fogyatékos személyek 

rehabilitációs célú 
lakóotthona 

0,96 
A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő fogyatékosok rehabilitációs 
célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

14 
fogyatékos személyek 
ápoló-gondozó célú 

lakóotthona 
1,27 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő ápoló-gondozó célú 
lakóotthont üzemeltetnek. 

15 
pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-ának megfelelő pszichiátriai betegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

16 

lakóotthonok 

szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú 

lakóotthona 
0,96 

A támogatásra jogosultak azok a fenntartók, amelyek a 
Szoctv. 85/A. §-nak megfelelő szenvedélybetegek 
rehabilitációs célú lakóotthonát üzemeltetnek. 

     
     

17 időskorúak gondozóháza 1,00 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon időskorúak gondozóházát 
tartanak fenn. 

18 

Szociális [Szoc. tv. 57. § (2) bekezdés, a hajléktalanok átm
eneti intézm

ényei kivételével] 

átm
eneti 

elhelyezést 
nyújtó 
intézm

ények fogyatékos személyek 
gondozóháza 1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon fogyatékos személyek 
gondozóházát tartanak fenn 
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19 pszichiátriai betegek 
átmeneti otthona 1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon pszichiátriai betegek 
átmeneti otthonát tartanak fenn. 

20 szenvedélybetegek 
átmeneti otthona 1,11 

A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv.-ben szabályozott módon szenvedélybetegek 
átmeneti otthonát tartanak fenn. 

21 

tám
o

gatott 
lakha

tás támogatott lakhatás  1,27 
A támogatást azok a fenntartók vehetik igénybe, amelyek a 
Szoctv. 75. § (1) bekezdés alapján tartanak fenn támogatott 
lakhatást. 

22 
gyermekotthonban 

biztosított otthont nyújtó 
ellátás 

1,33 

23 lakásotthonban biztosított 
otthont nyújtó ellátás 1,33 

A támogatást a gyerekvédelmi szakellátást nyújtó fenntartó 
veheti igénybe, azokra – gyámhatósági határozattal átmeneti 
vagy tartós 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. 

24 

különleges 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

25 

különleges lakásotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

gyermekvédelmi 
különleges ellátás 

1,50 

26 

szociális törvény hatálya 
alá tartozó intézményben 

biztosított különleges 
gyermekvédelmi ellátás     

1,50 

A támogatást a fenntartó a Gyvt. vagy a Szoctv. hatálya alá 
tartozó intézményében ellátott: 
– ideiglenes hatállyal elhelyezett a Gyvt. 53. § (2) bekezdés 
a) pontja szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű 
gyermekek, 
– ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar 
állampolgárságú a gyermekvédelmi szakértői bizottság 
szakvéleménye és a gyámhivatal határozata alapján 
különleges szükségletű gyermekek, 
– átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a gyermekvédelmi 
szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti különleges szükségletű gyermekek után veheti 
igénybe. 
A támogatás igénybevételének megalapozásához a kora 
miatt különleges ellátást igénylő gyermek esetében a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye nem 
szükséges. 

27 

speciális 
gyermekotthonban, 
gyermekotthonban 

biztosított gyermekvédelmi 
speciális ellátás 

1,55 

28 

speciális lakásotthonban, 
lakásotthonban biztosított 
gyermekvédelmi speciális 

ellátás 

1,55 

29 

otthont nyújtó ellátás  

 

szociális törvény hatálya 
alá tartózó intézményben 

biztosított gyermekvédelmi 
speciális ellátás     

1,55 

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

30 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
utógondozó otthonban 
biztosított utógondozói 

ellátás 

1,10 

31 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

gyermekotthonban, 
lakásotthonban biztosított 

utógondozói ellátás  

1,10 

32 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 
különleges és speciális 

gyermekotthonban, 
különleges és speciális 

lakásotthonban biztosított 
utógondozói ellátás  

1,10 

33 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) 
vagy c) pontja alapján 

külső férőhelyen biztosított 
utógondozói ellátás 

1,15 

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. 

34 

G
yerm

ekvédelem
 (G

yvt. 15. § (3) bekezdés a) és b) pontja) 

utógondozói ellátás 

Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) 0,88 Támogatás vehető igénybe a fenntartó által – gyámhivatal 
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pontja alapján biztosított 
utógondozói ellátás 

gyermekotthonban/lakásott
honban, különleges 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, speciális 
gyermekotthonban/ 

lakásotthonban, 
utógondozó otthonban, 

külsőférőhelyen 

határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesülő 18-21 éves korú, fiatal 
felnőtt után. 

 
II. Nevelőszülői elhelyezés támogatása 
 
A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít a Gyvt. szerinti 
nevelőszülői elhelyezést, nevelőszülői hálózatban biztosító fenntartónak, a 
következők szerint.  

 
T = At * Ksz 

ahol  

T =  a támogatás összege, 

At= alaptámogatás, amely egyenlő a 2. melléklet III. pont 3. l) alpontjában 
meghatározott támogatás összegével 

Ksz= korrekciós szorzó, amely ellátottanként: 
a) nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás esetén: 1,18; 
b) nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás esetén: 1,34; 
c) nevelőszülőnél biztosított speciális ellátás esetén: 1,39; 
d) nevelőszülőnél a Gyvt. 93. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott ok 

miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerint biztosított utógondozói ellátás esetén: 1,08. 
e) nevelőszülőnél a Gyvt. 93. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ok miatt, a 

Gyvt. 53/A. §-a szerint biztosított utógondozói ellátás esetén: 0,9. 
 
A nevelőszülői elhelyezés támogatásának igénybevételére vonatkozó szabályok: 

a) A nevelőszülőnél biztosított otthont nyújtó ellátás esetén alkalmazandó 
korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe, azok után a – gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós 
nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett – 3-17 éves gyermekek 
után, akik nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél kerültek 
elhelyezésre és nem minősítették őket különleges vagy speciális 
szükségletűnek. 

b) A nevelőszülőnél biztosított különleges ellátás esetén alkalmazandó 
korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe  

ba) az ideiglenes hatállyal elhelyezett, a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja 
szerinti 0-3 éves életkorú különleges szükségletű gyermekek, 

bb) ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján különleges szükségletű gyermekek, 

bc) gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
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határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés a) pontja szerinti 
különleges szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél 
kerültek elhelyezésre.  
 
A nevelőszülénél biztosított különleges ellátás támogatására való 
jogosultság megalapozásához a kora miatt különleges ellátást igénylő 
gyermek esetében a gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye 
nem szükséges. 

c) A nevelőszülőnél biztosított speciális ellátás esetén alkalmazandó korrekciós 
szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó veheti 
igénybe  

ca) az ideiglenes hatállyal elhelyezett nem magyar állampolgárságú, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján speciális szükségletű gyermekek, 

cb) gyámhatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, a 
gyermekvédelmi szakértői bizottság szakvéleménye és a gyámhivatal 
határozata alapján a Gyvt. 53. § (2) bekezdés b) pontja szerinti 
speciális szükségletű gyermekek 

után, ha a gyermekek nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél 
kerültek elhelyezésre.  
 

d) A nevelőszülőnél biztosított utógondozói ellátás esetén alkalmazandó 
korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) 
bekezdése b) vagy c) pontja szerinti  ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti 
utógondozói ellátásban részesített, 18-25 éves korú fiatal felnőtt után, ha a 
fiatal felnőtt nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél került 
elhelyezésre.   
 

e) A nevelőszülőnél biztosított utógondozói ellátás esetén alkalmazandó 
korrekciós szorzóval számított támogatást a nevelőszülői hálózatot fenntartó 
veheti igénybe – gyámhivatal határozata alapján – a Gyvt. 93. § (1) bekezdése 
a) pontja szerinti ok miatt, a Gyvt. 53/A. §-a szerinti utógondozói ellátásban 
részesített, 18-21 éves korú fiatal felnőtt után, ha a fiatal felnőtt 
nevelőszülőnél, vagy hivatásos nevelőszülőnél került elhelyezésre.  

 
f) 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. 

 
III. Kiegészítő szabályok 

 
1. A nem állami szociális fenntartó a Kormány rendeletében meghatározott 

adatszolgáltatási rend szerint szolgáltat adatot a kincstár fenntartó székhelye 
szerint illetékes területi szerve részére. 
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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. A támogatást az a nem állami szociális fenntartó veheti igénybe, amely 
a) az adott szociális szolgáltatásra, illetve gyermekjóléti, gyerekvédelmi 

szolgáltató tevékenységre jogerős működési engedéllyel rendelkeznek, 
továbbá az intézményt jogszabályokban meghatározott szakmai 
szabályoknak megfelelően tartja fenn 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. 

 
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. A támogatás igénybevételére a nem állami szociális 
fenntartó attól az időponttól jogosult, amikor a nyilvántartásba vettek ellátását 
ténylegesen megkezdte. 
 

5. A támogatás teljes összege abban az esetben jár, ha az intézmény a tárgyév 
egészében működési engedély alapján működik. Ha az intézmény nem egész 
évben működik, a támogatás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől 
megszűnése hónapjának utolsó napjáig időarányosan jár. Ha a működési engedély 
a hónap első napjától érvényes, és a szolgáltatás, intézmény ezen időponttól 
jogszerűen működik, e hónapra a támogatás igénybe vehető.  
 

6. Az intézményben a Szoctv. 92/K. § (5) bekezdés b) pontja alapján az ellátottak 
száma egyetlen napon sem haladhatja meg a működési engedélyben 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 működési engedélyben meghatározott – nevelőszülői, illetve 
gyermekotthoni összférőhelyszám 100%-át. 
 

7. Átmeneti elhelyezést nyújtó intézménynek minősül a heti jelleggel, meghatározott 
időszakhoz kötődően folyamatosan működő, valamint határozott időtartamra 
elhelyezést biztosító intézmény, így különösen az időskorúak, fogyatékosok, 
pszichiátriai és szenvedélybetegek gondozóháza, otthonháza. 
 

8. 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. 
 

9. A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a 
következő sajátos szabályok vonatkoznak: 
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a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek 
bölcsődei vagy családi napközi ellátásban vagy gyermek, fiatal felnőtt 
köznevelési szolgáltatásban részesül, akkor a bölcsődei vagy családi napközi 
ellátást vagy a köznevelési szolgáltatást biztosító intézmény fenntartója 
jogosult a feladathoz kapcsolódóan a 35. § szerinti támogatás igénybevételére, 

b) az otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban részesülők 
gondozási napok szerinti nyilvántartását – elhelyezés-típusonként, ellátási 
szükségletekre bontva – jogszabályban meghatározott szerv vezeti az ellátást 
nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján, 

c) ha a bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a nem állami 
fenntartó az intézményen belül oktatott tanulók alapján a feladatokhoz 
kapcsolódóan igénybe veheti a 35. § szerinti köznevelési célú állami 
hozzájárulásokat és kiegészítő támogatásokat is.” 

 
Indokolás a T/7655/454. számon.  
 

támogatja: Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság 
 
Megjegyzés: Az Előterjesztő az Alkotmányügyi bizottság ülésén pontosította módosító 
javaslatát, melyet az Alkotmányügyi bizottság támogat. 
 
 
 
2. Az Előterjesztő az egységes javaslat 25. § (6) bekezdésének a következő módosítását 

javasolja: 
 

"(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, 1993. november 22-ei 
3605/93/EK tanácsi rendelet szerinti, 2013. szeptember 30-áig benyújtandó jelentésben 
szereplő, 2013. évre várható hiány (a továbbiakban: EDP-hiány) – a felhasználni kívánt 
tartalékösszeg figyelembe vételével – nem haladja meg a GDP [2,2] 2,7 %-át." 

Indokolás a T/7655/455. számon.  
 
támogatja: Költségvetési bizottság, Alkotmányügyi bizottság 

 
 
 
Budapest, 2012. december 10. 
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