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Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

Az Országgyűlés az Alaptörvény 36. cikk (1) bekezdése alapján Magyarország 2013. 
évi központi költségvetéséről a következő törvényt alkotja: 

I. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK 
FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei 

  1. §  

Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: 
központi alrendszer) 2013. évi 

a) bevételi főösszegét 14 799 701,6 millió forintban, 

b) kiadási főösszegét 15 476 978,6 millió forintban, 

c) hiányát 677 277,0 millió forintban  

állapítja meg. 

  2. §  

Az  1. §-ban meghatározott bevételi és kiadási főösszegeknek, és a saját bevétellel 
nem fedezett kiadásokhoz nyújtott költségvetési támogatási előirányzatoknak 
fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti részletezését az 
1. melléklet tartalmazza. 

2. Az államadósság értéke 

  3. §  

(1) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a 
továbbiakban: Gst.) 4. § (1) bekezdése alapján az államháztartás két alrendszere és a 
kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 2013. december 31-ére tervezett 
adóssága 299,4 forint/euró és 243,8 forint/svájci frank árfolyam mellett az 
államháztartás központi alrendszerében 22 275,9 milliárd forint, az államháztartás 
önkormányzati alrendszerében 1 163,9 milliárd forint, a kormányzati szektorba sorolt 
egyéb szervezeteknél 169,4 milliárd forint.  

(2) 2013. december 31-én az államadósság-mutató 

a) számlálójának a Gst. 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti várható összege 
23 573,3 milliárd forint, 

b) nevezőjének a Gst. 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti várható összege 30 684,8 
milliárd forint.  
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(3) Az államadósság-mutató mértéke a (2) bekezdés alapján várhatóan 76,8%. 

(4) Az Országgyűlés megállapítja, hogy az államadósság-mutató (3) bekezdés 
szerinti mértéke a 2012. év végén várható 78,0%-hoz képest az Alaptörvény 36. cikk 
(5) bekezdésében meghatározott államadósság-mutató csökkenése követelményének 
eleget tesz. 

3. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő 
kiadásai és bevételei 

  4. §  

Az 1. mellékletben meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül az 
5. mellékletben meghatározott esetekben a teljesülés külön szabályozott módosítás 
nélkül is eltérhet az előirányzattól. 

II. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES EL ŐIRÁNYZATAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVA L 

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

4. A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai 

  5. §  

(1) Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. 
cím, 2. Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja alcímen a költségvetési 
szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél 
foglalkoztatottak részére a 2013. évben – jogszabály alapján – járó többlet személyi 
juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó kifizetésére. 

(2) Céltartalék szolgál a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. 
cím, 3. Különféle kifizetések alcímen 

a) a központi államigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a 
diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat szerzése támogatására, 

b) a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre, 

c) az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 21. § (1) 
bekezdésében meghatározott számvevői illetményalap változása miatti személyi 
juttatás és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális 
hozzájárulási adó növekményének kifizetésére. 

(3) A Kormány a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 24. cím, 3. 
Különféle kifizetések alcím előirányzatából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet, 2. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 
cím, – 3. mellékletben szereplő – 6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó 
többletkiadások támogatása jogcímre átcsoportosíthat, ha a helyi önkormányzati 
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létszámleépítések miatt e jogcímen rendelkezésre álló előirányzat már felhasználásra 
került. 

(4) A többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, 
megállapításának, a többlettámogatás folyósításának, elszámolásának, a felhasználás 
ellenőrzésének szabályait az (1) bekezdés és a (2) bekezdés a) pontja tekintetében a 
Kormány rendeletben állapítja meg. 

(5) A költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató 
intézményeinél foglalkoztatott magánszemély és e körben foglalkoztatott házas- vagy 
élettársa, továbbá a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben 
részesülők a 2013. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésének megállapításához a 
saját és házas- vagy élettársa munkáltatója részére is nyilatkozik - a kompenzáció 
összegének megállapítása érdekében - a családi kedvezményre való jogosultságáról, az 
annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak számáról, 
adóazonosító jeléről, illetményéről és a jogviszonya keletkezésének időpontjáról. A 
nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg. 

5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések 

  6. §  

(1) A 2013. évben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. hitelfelvételre, értékpapír-
kibocsátásra és kezességvállalásra nem jogosult. 

(2) A 2013. évben a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet kiadásai terhére történő, 1000,0 millió forint összeget elérő mértékű 
kötelezettségvállalásokat és – a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel 
– a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott 
vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá. 

(3) Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 

a) 28. § (4) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2013. 
évben 25,0 millió forint, 

b) 33. § (2) bekezdésében meghatározott egyedi könyv szerinti bruttó érték a 2013. 
évben 25,0 millió forint, 

c) 35. § (2) bekezdés i) pontjában meghatározott egyedi bruttó forgalmi érték a 2013. 
évben 25,0 millió forint, 

d) 36. § (4) bekezdésében meghatározott ingyenesen átruházható vagyontárgyak 
2013. évi összesített bruttó forgalmi értéke – a (4) bekezdésben meghatározott 
kivétellel – 10 000,0 millió forint lehet. 

(4) Az állam javára megszerzett, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe 
kerülő, átadott ingatlanok összegszerű korlátozás nélkül adhatók ingyenesen 
önkormányzati tulajdonba. 

(5) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 

a) 11. § (6) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013. évben 25,0 millió 
forint egyedi bruttó forgalmi érték, 
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b) 11. § (16) bekezdésében meghatározott értékhatárt a 2013. évben a 
hasznosítással érintett rész tekintetében 25,0 millió forint egyedi bruttó forgalmi 
érték, 

c) 13. § (1) bekezdésben meghatározott értékhatárt a 2013. évben 25,0 millió forint 
egyedi bruttó forgalmi érték 

képezi.  

(6) A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által vagyonkezelt állami tulajdonú ingatlanok 
értékesítéséből és hasznosításából származó bevételeket a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 1. cím, 1. Értékesítési bevételek alcímen, és 
az 1. cím, 2. Hasznosítási bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell 
elszámolni. Ezek a bevételek a 2013. évben a Kormány határozatában adott 
jóváhagyásával a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. jogszabályban meghatározott 
feladatellátásának finanszírozására használhatók fel. A Kormány határozatában 
legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig 
engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások 
fejezet Nemzeti Eszközkezelő Zrt. feladatait finanszírozó kiadási előirányzatainak 
megemelését. 

(7) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 2. cím, 
2. alcím, 4. jogcímcsoport, 2. A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím 
előirányzat tartalmazza a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 9/A. § (2) bekezdése 
szerinti kiadást, amely a hatoslottó szerencsejáték játékadója pénzforgalmilag teljesült 
összege mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető. 

(8) A Honvédelmi Minisztérium által vagyonkezelt, értékesítésre kijelölt állami 
tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó – a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek a 2013. évben 
a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a Magyar Honvédség technikai 
modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására és javítására használhatók fel. A 
Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési bevételek 
mértékéig új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIII. Honvédelmi Minisztérium 
fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglévő kiadási előirányzatának 
megemelését. 

(9) A honvédelmi célra feleslegessé vált hadfelszerelések, haditechnikai eszközök és 
anyagok értékesítéséből származó bevételt a honvédelemért felelős miniszter a 2013. 
évben a Magyar Honvédség technikai modernizációjára, illetve a technikai eszközök 
fenntartására és javítására használhatja fel. A 2013-ban pénzforgalmilag teljesülő 
bevételt a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 1. cím, 3. HM Fegyverzeti és 
Hadbiztosi Hivatal alcím bevételeként kell elszámolni. 

(10) Az egészségügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt, valamint az állami 
egészségügyi feladatellátásra szükségtelenné vált állami tulajdonú ingatlanok 
értékesítéséből származó – 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 
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hozhat létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetben vagy engedélyezheti a 
fejezet meglévő kiadási előirányzatának megemelését. 

(11) A korábban belügyi célokra használt, értékesítésre kijelölt állami tulajdonú 
ingatlanok értékesítéséből és hasznosításából származó – a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó – bevételek 
2013. évben a Kormány határozatában adott jóváhagyásával a büntetés-végrehajtási 
szervezet fogvatartotti férőhelyeinek bővítését megvalósító beruházások és további 
belügyi, rendészeti célú ingatlanfejlesztési projektek finanszírozására használhatók fel. 
A Kormány határozatában – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült értékesítési 
bevételek mértékéig – új kiadási előirányzatot hozhat létre a XIV. Belügyminisztérium 
fejezetben vagy engedélyezheti e fejezet meglévő kiadási előirányzatának 
megemelését. 

  7. §  

(1) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 
5. Fejezeti tartalék alcímén szereplő, 4700,0 millió forint összegű kiadási előirányzat 
az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére 
használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását egyedi, 
500,0 millió forintot meg nem haladó összegig az állami vagyon felügyeletéért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt 
meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt. 

(2) A XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi 
előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen 
indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyást e fejezetnek a 
határozatban megjelölt kiadási előirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült 
többletbevétel mértékével – túlléphető, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezik 
bevétel elmaradás. 

(3) Az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. cím, 1. Felhalmozási jellegű kiadások 
alcím és a 2. Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások alcím kiadási előirányzatain 
belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás 
mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően nem haladhatja meg az 
1000,0 millió forintot, és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése 
módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól. 

  8. §  

(1) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. 
cím, 4. Fejezeti tartalék alcímén szereplő 1000,0 millió forint összegű kiadási 
előirányzat az e fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő 
növelésére használható fel. A Fejezeti tartalék kiadási előirányzatának felhasználását 
egyedi 300,0 millió forintot meg nem haladó összegig az agrárpolitikáért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen hagyja jóvá, az ezt 
meghaladó összeg átcsoportosításáról a Kormány határozatban dönt. 

(2) A XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet 
bevételi előirányzatainak tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén a 
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Kormány határozatában adott jóváhagyásával e fejezetnek a határozatban megjelölt 
kiadási előirányzata – legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékéig –
különösen indokolt esetben túlléphető, ha egyetlen bevételi alcímnél sem jelentkezik 
bevétel elmaradás. 

  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 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. 

6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal 
kapcsolatos rendelkezések 

  10. §  

(1) A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 607,2 millió forintot, a Nemzeti 
Közlekedési Hatóság 21 118,0 millió forintot, az Országos Atomenergia Hivatal 368,8  
millió forintot, a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 185,3 millió forintot 
köteles 2013. évben befizetni a bevételeiből - az államháztartásért felelős miniszter 
által jóváhagyott ütemezési terv szerint - a központi költségvetés részére, amelyek 
esedékessége az első három negyedév vonatkozásában a negyedévet követő hónap 20. 
napja, a negyedik negyedévben december 10-e. 

(2) A Magyar Energia Hivatal 1805,0 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből 
a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden 
hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési 
időpontra. 
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(3) A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 460,0 millió forintot köteles befizetni a 
bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól 
minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei 
befizetési időpontra. 

(4) A fővárosi, megyei kormányhivatalok (fővárosi, megyei kormányhivatalok 
földhivatala) 5837,4 millió forintot kötelesek befizetni a bevételeikből a központi 
költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól minden hónap 20. 
napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési időpontra. 

(5) A Földmérési és Távérzékelési Intézet 94,1 millió forintot köteles befizetni a 
bevételeiből a központi költségvetés javára, havi 1/12-ed részenként február hónaptól 
minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei 
befizetési időpontra. 

(6) Ha az államháztartásért felelős miniszter, valamint a fejlesztéspolitikáért felelős 
miniszter irányítása alá tartozó, az (1) bekezdésben felsorolt költségvetési szervek a 
befizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a hiányzó összegre fejezeti tartalékot 
kell képezni és a befizetést legkésőbb 2013. december 20-áig teljesíteni kell. 

  11. §  

(1) A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar nappali tagozatos 
ösztöndíjas hallgatói pénzbeli juttatásának normatívája 308 000 forint/fő/év. 

(2) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési 
fokozatának garantált illetménye 2013. január 1-jétől 437 300 forint. 

(3) A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj havi összege 124 500 forint. 

(4) Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. 
(VI. 12.) Korm. rendelet 6/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás összege 100 000 
forint/év. 

  12. §  

(1) Az 1. mellékletben a Központosított bevételek címen szereplő előirányzatok 
beszedéséért – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az adott fejezetet irányító szerv 
vezetője tartozik felelősséggel. 

(2) A XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 23-24. alcímhez 
tartozó jogcímcsoport és a 30. alcím 26. jogcímcsoport költségvetési támogatási 
előirányzatai tartalmazzák a sportról szóló 2004. évi I. törvény 56. § (2) bekezdése 
szerinti bevételeket. 

7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések 

  13. §  

(1) Az Országgyűlés az elkülönített állami pénzalapok (a továbbiakban: pénzalapok) 
költségvetését - bevételeit és kiadásait - alaponként, jogcímenként az 1. melléklet 
szerint állapítja meg. 
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(2) A Társadalmi Megújulás Operatív Program hazai társfinanszírozása céljára a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alap összesen 16 279,6 millió forintot ad át az 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 millió forint 
egyenlegtartási és kockázatkezelési keret kerül kialakításra, amely felhasználható az 
Alap költségvetésének I-VI. havi tényadataira, és a várható teljesítésre figyelemmel az 
államháztartásért felelős miniszter döntése alapján. 

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

8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése 

  14. §  

(1) Az Országgyűlés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 2013. évi 

a) bevételi főösszegét 2 874 464,2 millió forintban, 

b) kiadási főösszegét 2 874 464,2 millió forintban, 

c) egyenlegét 0,0 millió forintban állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek részletezését, 
valamint a nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett 
kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza. 

  15. §  

(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. cím, 1. Nyugellátások alcímen 
belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén 
méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra 200,0 millió forint, 
méltányossági alapú nyugdíjemelésre 700,0 millió forint, egyszeri segélyre 500,0 
millió forint használható fel. 

(2) A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter az Ny. Alap kezelőjének 
javaslatára az (1) bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között 
átcsoportosíthat. 

  16. §  

(1) A LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében eljáró szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter tervezési, az e 
törvényben említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-
felhasználási, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az 
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Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (a továbbiakban: ONYF) főigazgatója 
gyakorolja. 

(2) Az ONYF havonta átutalást teljesít a LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 2. 
cím, 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott pénzeszköz 
alcím előirányzatból az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) számlájára 
az éves előirányzat havi időarányos mértékének megfelelően a tárgyhó 15. napjáig. 

9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése 

  17. §  

(1) Az Országgyűlés az E. Alap 2013. évi 

a) bevételi főösszegét 1 649 355,4 millió forintban, 

b) kiadási főösszegét 1 675 023,9 millió forintban, 

c) hiányát 25 668,5 millió forintban állapítja meg. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételi és kiadási főösszegek részletezését, 
valamint az egészségbiztosítási költségvetési szervek saját bevétellel nem fedezett 
kiadásaihoz nyújtott támogatást az 1. melléklet tartalmazza. 

  18. §  

(1) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. 
Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és 
az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között átcsoportosítást hajthat 
végre. 

(2) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. 
Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1-18. jogcímei, 4. Gyógyszertámogatás 
jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, valamint 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei előirányzatait megemelheti. 

(3) A Kormány a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 3. alcím, 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 átcsoportosítást hajthat végre. 

  19. §  

(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az 1-18. jogcímek között, az 5. Gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között, valamint a 4. 
Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcíme között az egészségbiztosításért 
felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat. 

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv 
hatáskörében eljáró, egészségbiztosításért felelős miniszter tervezési, az e törvényben 
említettek kivételével az előirányzat-módosítási, valamint az előirányzat-felhasználási, 
beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségét és jogát az Országos 
Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) főigazgatója gyakorolja. 
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  20. §  

(1) Az egészségbiztosításért felelős miniszter a LXXII. Egészségbiztosítási Alap 
fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek jogcím, valamint az 1. cím, 7. alcím, 7. jogcímcsoport, 1. 
Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím 
előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a gyógyszertámogatás céltartalékot a 2. 
cím, 3. alcím, 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímeire 
átcsoportosíthat azzal, hogy a 2. jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértése szükséges. 

(2) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. 
alcím, 

a) 4. jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a 
gyógyszertámogatással, 

b) 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a 
gyógyászati segédeszköz támogatással 

kapcsolatos ellenőrzésekből eredő – a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. 
cím, 7. alcím, 11. jogcímcsoport, 1. jogcím előirányzaton felül befolyt - bevételek 
összegével. 

(3) Az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. 
jogcímcsoport, 1. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát év közben 
megemelheti a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 7. alcím, 7. 
jogcímcsoport, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések 
jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi 
előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével. 

  21. §  

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcímen belül az 
időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyító-megelőző 
ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, továbbá az 5. 
Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport esetében az államháztartásért 
felelős miniszter engedélyezheti. 

  22. §  

(1) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott 
térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi 
szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott 
feladataira tárgyévben folyósítandó összeget. 

(2) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-
megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen 4560,0 millió 
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forintot tartalmaznak az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves 
teljesítményének finanszírozására. A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli 
jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az 
egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértésével engedélyezheti. 

(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 5. Gyógyászati 
segédeszköz támogatás jogcímcsoport tartalmazza az OEP által a járóbeteg-szakellátás 
részére beszerzett gyógyászati segédeszközök kiadásait is. 

(4) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 4. jogcímcsoport, 1. 
Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az 1200,0 millió forint 
finanszírozási előlegre fordítható összeget. 

(5) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet 2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport 7. 
Gyógyszertárak juttatása jogcím előirányzata a közforgalmú gyógyszertárat működtető 
vállalkozás, valamint a közvetlen lakossági gyógyszerellátást végző intézeti 
gyógyszertár törvényben meghatározott juttatás fedezetére szolgál. 

  23. §  

A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 2. Egészségbiztosítás pénzbeli 
ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő 
körülmények esetén táppénz, terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj 
megállapítására együttesen 170,0 millió forint, a 3. Természetbeni ellátások alcímen 
belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén 
gyógyító-megelőző ellátásra 3783,1 millió forint, gyógyszertámogatásra 1300,0 millió 
forint és gyógyászati segédeszköz támogatásra 1300,0 millió forint használható fel. 

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre 

  24. §  

(1) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot 

a) az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím és 

b) az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím 

előirányzatainak év közbeni megváltoztatására. 

(2) Az Országgyűlés magának tartja fenn a jogot 

a) az I-VI., a VIII., a XXX., a XXXIII. és a XXXIV. fejezetek kiadási és bevételi 
előirányzatai főösszegének, 

b) a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím 55. Egyházi célú 
központi költségvetési hozzájárulások alcím előirányzatai közül a 3. Egyházi 
alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcímcsoport, a 4. 
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcímcsoport; az 5. Kistelepülési és 
szórvány egyházi támogatások jogcímcsoporton belül az 1. Az 5000 lakosnál 
kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka 
jogcím; az 57. Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása alcím 
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előirányzatai, az 58. Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása alcím előirányzatai 

csökkentésére, 

kivéve az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 40. § 
(4) bekezdésében foglaltakat, valamint a fejezetet irányító szervek vezetőinek a 
fejezetek között együttesen kezdeményezett előirányzat-átcsoportosítását. 

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító 
szervek vezetőinek különleges jogosítványai 

  25. §  

(1) A Kormány az önkormányzati, valamint az állami feladatellátásban 2012. évben 
bekövetkezett és a 2013. évben bekövetkező változásokkal – ideértve az egyházat, a 
belső egyházi jogi személyt, a társadalmi szervezetet, az alapítványt, a közalapítványt, 
a civil szervezetet, az országos nemzetiségi önkormányzatot, a nonprofit gazdasági 
társaságot, a gazdasági társaságot és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, 
a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozót érintő 
feladat-, és intézmény-átadást is – összefüggő valamennyi, a Kormány irányítása alá 
tartozó, a feladat-, és intézmény-átadással érintett fejezetek közötti átcsoportosítást az 
Áht. rendelkezéseitől eltérően saját hatáskörben végrehajthat. 

(2) Az  5. § (2) bekezdése szerinti előirányzat fejezetekre, címekre, alcímekre, 
jogcímcsoportokra, jogcímekre, előirányzat-csoportokra, kiemelt előirányzatokra – 
felmérés alapján – történő átcsoportosítására az államháztartásért felelős miniszter kap 
felhatalmazást. 

(3) A honvédelemért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter előzetes 
egyetértésével a védelmi tevékenység, a NATO felé vállalt haderő-fejlesztési 
célkitűzések, és az előre nem tervezett nemzetközi feladatok végrehajtása céljából a 
XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet címei, alcímei között – ideértve címen belül a 
kiemelt előirányzatokat is – indokolt esetben átcsoportosítást hajthat végre. 

(4) A fejlesztéspolitikáért felelős miniszter a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
fejezet, 20. cím, 36. alcím 2. Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 
jogcímcsoport terhére előirányzat-átcsoportosítást hajthat végre a XX. Emberi 
Erőforrások Minisztériuma fejezet 5. Egyetemek, főiskolák cím javára, figyelembe 
véve a megvalósuláshoz kapcsolódó jogosultságot. 

(5) A XI. Miniszterelnökség fejezet, 8. Országvédelmi Alap cím előirányzatot 2013. 
szeptember 30-át megelőzően nem lehet felhasználni. 

(6) A Kormány határozatban dönt az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat 
felhasználásáról, ha az Európai Közösséget létrehozó szerződéshez csatolt, a túlzott 
hiány esetén követendő eljárásról szóló jegyzőkönyv alkalmazásáról szóló, 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 %-át. 
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(7) A Kormány (6) bekezdés szerinti határozatát az államháztartásért felelős 
miniszter készíti elő, ennek során bemutatja a Kormány számára 

a) a 2013. évi gazdasági és költségvetési folyamatok, 

b) a 2013. évre várható EDP-hiány, és 

c) a 2013. évre várható államadósság 

alakulását, továbbá javaslatot tesz az (5) bekezdés szerinti kiadási előirányzat 
felhasználásának céljára és ütemezésére. 

(8) A XI. Miniszterelnökség fejezetet, és a XVIII. Külügyminisztérium fejezetet 
irányító szervek vezetői a kormányfői protokollal kapcsolatos feladatok ellátása 
érdekében fejezeti hatáskörben a szükséges előirányzat-átcsoportosításokról 
intézkedhetnek. 

(9) A Köztársasági Elnöki Hivatal főigazgatója a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 
2. cím 2. alcím 1. Állami kitüntetések jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat 
végre a II. Köztársasági Elnökség fejezet, 1. Köztársasági Elnöki Hivatal cím javára. 

(10) Az Országgyűlés főigazgatója az I. Országgyűlés fejezet, 4. cím 9. Kossuth 
Lajos tér rekonstrukciója alcím terhére átcsoportosítást hajthat végre a I. Országgyűlés 
fejezet, 1. Országgyűlés Hivatala cím javára. 

(11) Az Országos Bírósági Hivatal elnöke a VI. Bíróságok fejezet, 3. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím terhére átcsoportosítást hajthat végre az VI. Bíróságok 
fejezet, 1. Bíróságok cím javára. 

(12) A rendvédelemért felelős miniszter a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. cím 
15. Nyomon követő rendszer bevezetése és üzemeltetése alcím, valamint a 20. cím 16. 
Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése alcím terhére átcsoportosítást hajthat 
végre a XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím, illetve az 5. Büntetés-
végrehajtás cím javára. 

(13) A X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumot irányító szerv vezetője a X. 
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 20. cím, 2. alcím 43. Smithsonian 
Folklife Fesztiválon való részvétel jogcímcsoport terhére átcsoportosítást hajthat végre 
a X. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezet, 12. Balassi Intézet cím javára. 

  26. §  

(1) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
igazgatása cím, 1. Működési költségvetés előirányzat-csoport, 1. Személyi juttatások 
kiemelt előirányzatán legfeljebb 25 000,0 millió forint, a 2. Munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó kiemelt előirányzatán legfeljebb 6750,0 millió 
forint előirányzat-módosítás engedélyezhető, ha a XLII. A költségvetés közvetlen 
bevételei és kiadásai fejezet, 2. cím, 1. Általános forgalmi adó alcím előirányzata, 2. 
Jövedéki adó alcím előirányzata, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet 3. cím, 1. Személyi jövedelemadó alcím előirányzata, a LXXI. 
Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet, 1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot 
megillető része és munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék alcím előirányzata, a LXXI. 
Nyugdíjbiztosítási Alap fejezet 1. cím, 2. alcím, 1. Biztosított által fizetett 
nyugdíjjárulék jogcímcsoport előirányzata, a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 
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1. cím, 1. Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói 
egészségbiztosítási járulék alcím előirányzata, a 2. Biztosítotti egészségbiztosítási 
járulék alcím előirányzata együttesen legalább 101%-ban teljesül. 

(2) Az államháztartásért felelős miniszter negyedévente előirányzat-módosítást 
engedélyezhet az (1) bekezdés szerinti személyi juttatások és munkaadókat terhelő 
járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatok terhére, ha az általa 
meghatározott negyedéves bevételi tervei teljesülnek. Az év közben engedélyezett 
előirányzat-módosítás nem haladhatja meg a negyedéves bevételi terven felül teljesülő 
előirányzatok összegét. 

(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott bevételek teljesítése 2013. november 29-
éig eléri a 89%-os mértéket, az előirányzatokat 100%-os mértékben, az év közben 
negyedévente engedélyezett előirányzat-módosítások összegével csökkentve a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) rendelkezésére kell bocsátani. 

(4) Ha 2013. június 28-áig az államháztartásért felelős miniszter által meghatározott 
bevételi tervek teljesülnek, a bevételi többlet legfeljebb 20%-ának mértékéig a XVI. 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet, 1. Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása cím, 
2. Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport kiemelt előirányzatain előirányzat-
módosítás engedélyezhető. 

III. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, 
KAPCSOLATOK 

  27. §  

A kincstár az E. Alap részére a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. 
cím, 4. alcím, 1. Közgyógyellátás jogcímcsoport és 5. Gyermekgondozási díjban és 
terhességi-gyermekágyi segélyben részesülők kompenzációja jogcímcsoport 
előirányzatából, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 35. 
cím, 2. alcím, 5. Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz 
jogcímcsoport előirányzatából a folyósító szerv által benyújtott és az államháztartásért 
felelős miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján finanszírozást teljesít. 

  28. §  

(1) Az Ny. Alap részére a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai 
fejezet, 35. cím, 1. alcím, 5. Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás 
jogcímcsoport szerinti támogatás átutalása 

a) január-november hónapban havonta a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat 
havi időarányos összegével, 

b) december hónapban az a) pontban teljesített összegeket is figyelembe véve a 
tényleges éves bevételek és kiadások függvényében, legfeljebb az előirányzat 
mértékéig a tárgyhavi utolsó bevétel beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után 
történik. 
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(2) Ha az Ny. Alap tárgyévi utolsó bevételének beérkezése és az utolsó ellátás 
kifizetése után az Ny. Alap pénzforgalmi egyenlege többletet mutat, akkor a kincstár 
intézkedik a többlet összegének visszautalásáról az (1) bekezdés szerinti támogatás 
mértékéig. 

IV. Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLAT AI 

12. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
központi alrendszerből származó forrásai 

  29. §  

(1) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és 
területi nemzetiségi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához 
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § 
(1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit és 
előirányzatait a 2. melléklet szerint állapítja meg. 

(2) Az Országgyűlés további, felhasználási kötöttséggel járó állami támogatást 
állapít meg 

a) központosított előirányzatként a 3. mellékletben meghatározott, a helyi 
önkormányzatok és társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatok által ellátandó feladatokra, 

b) vis maior támogatásra. 

(3) Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatását szolgáló 
előirányzatokat a 4. melléklet szerint állapítja meg. 

 

  30. §  

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az általa üzemeltetett elektronikus 
rendszeren keresztül a települési önkormányzatok és társulásaik számára elérhetővé 
teszi a települési önkormányzatokat és társulásaikat, valamint a települési és területi 
nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatások összegét. 

  31. §  

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter, 
illetve a támogatás jellegétől függően a feladatkörrel rendelkező miniszter 
egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben átcsoportosítást 
hajthat végre. 

13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 

  32. §  

(1) A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési 
önkormányzat által beszedett adó 40 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. 

15



(2) A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni – a települési 
önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése 
szerinti települési önkormányzatot illeti meg. 

14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek  

  33. §  

(1) A települési önkormányzatot illeti meg 

a) a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi 
bírság teljes összege, 

b) a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség által a települési 
önkormányzat területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel 
összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével – 
kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a, 

c) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 252. § (1) bekezdése alapján kiszabott és 
végrehajtott szabálysértési pénz- és helyszíni bírságból származó, a települési 
önkormányzat fizetési számlájára vagy annak valamely alszámlájára érkezett 
bevétel 100%-a,  

d) – a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül – a közúti közlekedésről szóló 
törvény szerinti közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság 
végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a végrehajtást a települési 
önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva 
foganatosította, és 

e) a települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a 
közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság teljes behajtott összege. 

(2) A szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, valamint a közigazgatási bírság 
végrehajtását kérő szerv költségminimum megelőlegezésére nem köteles. 

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai 

  34. §  

(1) A támogatási igények jogosságát elbíráló és ellenőrző szerv a 3. melléklet 6. 
pontja szerinti előirányzatból nyújtható támogatás iránti igények jogszerűségének 
elbírálása, ellenőrzése és folyósítása céljából a pályázatban megnevezett személy 
nevét, további természetes személyazonosító adatait, a foglalkoztatási jogviszony 
megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések összegét és az azonosítására szolgáló, 
munkaviszonnyal kapcsolatos kódját, valamint a foglalkoztatási jogviszonyának 
megszüntetésével kapcsolatosan a pályázatban megnevezett személy munkaviszonya 
megszűnésének jogcímét, szolgálati és közszolgálati idejét, besorolását és 
munkakörének megnevezését, foglalkoztatási jogviszonya kezdetének és 
megszűnésének időpontját, munkavégzés alóli felmentése kezdő és záró időpontját, 
felmentése indokául szolgáló okot és a munkaviszonnyal kapcsolatos azonosító kódját 
megismerheti, és a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjáig kezelheti. A 
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kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését követően, de 
legfeljebb a támogatási döntést követő ötödik év utolsó napjának elteltével oly módon 
kell fizikailag megsemmisíteni, hogy helyreállításuk ne legyen lehetséges. 

(2) A 2. melléklet I. 1-2. pontja, II. 1-3. pontja, III. 2-3. pontja, IV. 1-2. pontja és a 3. 
melléklet 6. pontja alapján számított előirányzatok folyósítása az Áht. 83. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint nettó finanszírozás keretében történik. 

(3) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és 
gyermektartásdíjak megelőlegezése esetében a települési önkormányzat januárban 
teljesített kifizetéseit követően, az őt megillető összeget január hónapban igényelheti 
jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 
Szoctv.) alapján létalapként nyújtott, a 2. melléklet III. 1. pontjának a)-e) alpontjaiban 
szereplő ellátások esetében: 

a) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében igénylést nyújtott 
be, úgy a január hónapban járó előleg folyósítása – külön jogszabályban 
meghatározott módon – igénylés nélkül történik; 

b) ha az önkormányzat a tárgyévet megelőző év decemberében nem nyújtott be 
igénylést, úgy első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét 
igényelheti jogszabályban meghatározott éven belüli elszámolási kötelezettséggel. 

V. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI  
SZERVEZETEK KAPCSOLATA 

16. Az egyházak és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének 
támogatása 

  35. §  

(1) Jogszabály szerint támogatás biztosított a törvényben meghatározott szociális, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi, köznevelési, felsőoktatási, kulturális közfeladatot 
ellátó intézmény fenntartója részére. 

(2) 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 
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mértékét kifejező, jogszabályban rögzített elvek alapján meghatározott pontszámok 
arányában részesül. 

  36. §  

A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
kijelölt előirányzat-felhasználási célja a 2013. évi személyi jövedelemadó-
rendelkezéseknél a Nemzeti Tehetség Program. Felhasználása a 2014. évi 
költségvetési törvényben kerül megtervezésre. 

  37. §  

(1) Az I. Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása címben meghatározott pártok a 
pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Párttörvény) 
alapján részesülnek támogatásban. 

(2) Az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím terhére a pártok 
működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző 
alapítványok a Párttörvény rendelkezései szerint részesülnek támogatásban. 

VI. Fejezet 

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANC IA-
VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS 

  38. §  

(1) A Kormány a 2013. évben együttesen 100 000,0 millió forint összegű új egyedi 
állami kezesség és állami garancia vállalására adhat felhatalmazást. 

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretösszeg – a járulékos hitelköltségek és az 
árfolyamváltozás miatt bekövetkező emelkedést kivéve – kizárólag az Országgyűlés 
jóváhagyásával léphető túl. 

(3) A Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (Világbank), az Európai 
Beruházási Banktól (EIB), az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Banktól (EBRD), a 
német Újjáépítési és Hitelbanktól (KfW), az Északi Beruházási Banktól (NIB), illetve 
az Európa Tanács Fejlesztési Bankjától (CEB) felveendő hitelekhez vállalható egyedi 
állami kezességek és állami garanciák nem terhelik az (1) bekezdés szerinti 
keretösszeget. 

  39. §  

(1) A 2013. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a 
vállalás időpontjában forintra átszámított állománya az év egyetlen napján sem 
haladhatja meg a 270 000,0 millió forintot. 

(2) A Kormány a 2013. évben 50 000,0 millió forint összegű, a vasúti közlekedésről 
szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 29/A. §-a szerinti állami kezesség melletti 
forrásbevonásra adhat felhatalmazást. 
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  40. §  

(1) A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (a továbbiakban: MFB Zrt.) állami kezesség 
mellett forrásszerzés céljából felvett hiteleinek, kölcsöneinek, illetve 
kötvénykibocsátásainak együttes állománya a 2013. év folyamán legfeljebb 
1 800 000,0 millió forint lehet. 

(2) A Kormány határozata alapján az MFB Zrt. által nyújtott hitelfinanszírozásból 
származó, valamint harmadik fél javára vállalt készfizető kezességből és 
bankgaranciából származó kötelezettségek együttes állománya a 2013. év folyamán 
legfeljebb 600 000,0 millió forint lehet. 

(3) Az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett – euróban meghatározott – éven 
túli lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, valamint kibocsátott kötvényekhez 
kapcsolódóan a Kormány határozata alapján vállalható árfolyam fedezeti 
megállapodás által fedezett források forintban számított együttes állománya a 2013. év 
folyamán legfeljebb 1 800 000,0 millió forint lehet. 

(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományok az év 
egyetlen napján sem haladhatják meg. 

  41. §  

(1) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által forrásszerzés céljából kül- és belföldi 
hitelintézetektől elfogadott betétek és felvett hitelek, kölcsönök, valamint kibocsátott 
kötvények együttes állománya 2013. december 31-én legfeljebb 320 000,0 millió 
forint lehet. 

(2) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt 
export-hitel garanciaügyletek állománya 2013. december 31-én legfeljebb 40 000,0 
millió forint lehet. 

(3) A Magyar Export-Import Bank Zrt. által a központi költségvetés terhére vállalt 
egyéb export célú garanciaügyletek állománya 2013. december 31-én legfeljebb 
40 000,0 millió forint lehet. 

(4) A Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem piacképes kockázatok elleni 
biztosítások állománya 2013. december 31-én legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet. 

(5) Az (1)-(4) bekezdésben meghatározott kereteket a tényleges állományok az év 
egyetlen napján sem haladhatják meg. 

  42. §  

(1) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség mögött – 
jogszabályban meghatározott feltételek mellett – a (2)-(8) bekezdés szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
által vállalt készfizető kezesség érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési 
kötelezettség 85 %-a. 

(3) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a kis- 
és középvállalkozások, valamint a Munkavállalói Résztulajdonosi Program 
megvalósítására – a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló törvény alapján 
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– létrejövő szervezetek legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, kölcsönszerződésből, 
bankgarancia-szerződésből és termelési célú eszközbeszerzéshez kapcsolódó pénzügyi 
lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő kötelezettségéért vállalhat 
készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető kezességvállalás legfeljebb egyéves 
futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia kiterjed a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-
nek a tőkepiacról szóló törvény alapján működő kockázati tőkealapnak gazdasági 
társaságban fennálló kockázati tőkebefektetése értékesítéséből származó követelés 
50%-áért vállalt készfizető kezességére is. A készfizető kezességgel biztosított 
követelés mértéke nem haladhatja meg a tulajdonszerzésre fordított összeg 50 %-át. 

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet 

a) pénzügyi intézmény, 

b) kockázati tőkealap, 

c) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból 
történő pénzkölcsön nyújtása esetén, 

d) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok mikrohitelezési 
tevékenység esetén. 

(6) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami 
viszontgarancia mellett vállalt készfizető kezesség állománya 2013. december 31-én 
nem haladhatja meg az 550 000,0 millió forintot. 

(7) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által az (1) bekezdés szerinti állami 
viszontgaranciával vállalt készfizető kezesség érvényesítése esetén – törvény eltérő 
rendelkezésének hiányában – a társaság köteles minden szükséges jogcselekményt 
megtenni a vállalkozással szemben fennálló, reá átszálló követelés behajtására. A 
központi költségvetést illeti meg a társaság által behajtott – a behajtási költségekkel 
csökkentett – összegnek az érvényesített állami viszontgarancia mértékével 
megegyező százalékban kifejezett arányos része. 

(8) Ha a készfizető kezességvállalás biztosítékaként a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. 
biztosítást köt, a biztosító intézet térítése behajtási bevételnek minősül, és arra a (7) 
bekezdés szabályai az irányadók. 

(9) A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az (1) bekezdés szerinti ügyletek bevételeit, és az 
ezen ügyletekhez kapcsolódó költségeket és ráfordításokat elkülönítetten köteles 
nyilvántartani, és az éves beszámoló kiegészítő mellékletében bemutatni. 

  43. §  

(1) Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (e § alkalmazásában a 
továbbiakban: Alapítvány) által vállalt készfizető kezesség mögött – jogszabályban 
meghatározott feltételek mellett – a (2)-(7) bekezdés szerint az állam visszavonhatatlan 
viszontgaranciája áll fenn. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mértéke az Alapítvány által vállalt 
készfizető kezesség érvényesítéséből az Alapítványt terhelő fizetési kötelezettség 85 
%-a. 
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(3) Az (1) bekezdésben vállalt állami viszontgarancia a mezőgazdasági tőkepótló 
hitelekre és az 1999. január 1-je után vállalt készfizető kezességek érvényesítésére 
vonatkozik. 

(4) Az Alapítvány a természetes személyek, a gazdasági társaságok, a közhasznú 
társaságok, a szövetkezetek, a magánvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitel-, 
kölcsönszerződésből, bankgarancia-szerződésből, termelési célú eszközbeszerzéshez 
kapcsolódó pénzügyi lízingszerződésből, továbbá faktoringszerződésből eredő 
kötelezettségéért vállalhat készfizető kezességet azzal, hogy a készfizető 
kezességvállalás legfeljebb egyéves futamidejű faktoringügyletekhez kapcsolódhat. 

(5) A készfizető kezesi szerződés jogosultja lehet 

a) pénzügyi intézmény, 

b) a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány az Országos Mikrohitel Alapból 
történő pénzkölcsön nyújtása esetén, 

c) a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítvány mikrohitelezési 
tevékenység esetén. 

(6) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia mellett vállalt 
készfizető kezesség állománya 2013. december 31-én nem haladhatja meg a 105 000,0 
millió forintot. 

(7) Az Alapítvány által az (1) bekezdés szerinti állami viszontgaranciával vállalt 
készfizető kezesség érvényesítése esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - 
az Alapítvány köteles minden szükséges jogcselekményt megtenni a reá átszálló 
követelés behajtására. A központi költségvetést illeti meg az Alapítvány által behajtott 
– a behajtási költségekkel csökkentett – összegnek az érvényesített állami 
viszontgarancia mértékével megegyező százalékban kifejezett arányos része. 

  44. §  

(1) Az állam készfizető kezesként felel a Diákhitel Központ Zrt. azon fizetési 
kötelezettségeiért, amelyek a belföldről és külföldről, a diákhitelezési rendszer 
finanszírozása érdekében felvett hiteleiből, kölcsöneiből és kötvénykibocsátásaiból 
erednek. 

(2) A Diákhitel Központ Zrt. az (1) bekezdés szerinti kötelezettségei biztosítékaként 
az állami készfizető kezességvállaláson túl a hitelező további biztosíték előírására nem 
köteles. 

(3) Az állami kezességvállalásért a Diákhitel Központ Zrt.-nek kezességvállalási 
díjat nem kell fizetnie. 

(4) A Diákhitel Központ Zrt. éves finanszírozási tervét az államháztartásért felelős 
miniszter hagyja jóvá. 

  45. §  

(1) Ha az államnak szerződéssel, illetve jogszabállyal vállalt kezesség- vagy 
viszontgarancia érvényesítéséből – a  46. § szerinti viszontgarancia kivételével – olyan 
fizetési kötelezettsége keletkezik, amely nem szerepel az 1. mellékletben, azt a XLII. A 
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költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 33. Állam által vállalt kezesség és 
viszontgarancia érvényesítése cím terhére kell teljesíteni. 

(2) Az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek az állami kezesség, garancia melletti 
forrásbevonással kapcsolatos feladatokban történő közreműködésért fizetendő díjat a 
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 32. cím, 1. Vegyes 
kiadások alcím terhére kell teljesíteni. 

(3) A (2) bekezdésben meghatározott kiadások összegével a fejezet tervezett kiadása 
túlléphető. 

  46. §  

(1) A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (e § alkalmazásában a továbbiakban: 
MV Zrt.) által – jogszabályban meghatározott feltételek mellett – vállalt készfizető 
kezesség, illetve garancia érvényesítéséből a társaságot terhelő fizetési kötelezettségek 
100%-a mögött a (2)-(6) bekezdésben meghatározottak szerint az állam 
visszavonhatatlan viszontgaranciája áll fenn. 

(2) Az MV Zrt. az (1) bekezdés szerinti viszontgaranciával a mikro-, kis- és 
középvállalkozások legfeljebb 25 év lejáratú hitelszerződésein alapuló kötelezettségek 
legfeljebb 85%-áig vállalhat készfizető kezességet, illetve garanciát. 

(3) Az MV Zrt. által a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök 
prioritási tengelyében, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú 
gazdaság innováció- és vállalkozásorientált fejlesztése prioritási tengelyében a 
Garanciaeszközökre vállalt készfizető kezesség, illetve garancia állománya 2013. 
december 31-én nem haladhatja meg a 300 000,0 millió forintot. 

(4) Az (1) bekezdés szerinti viszontgarancia érvényesítéséből eredő fizetési 
kötelezettséget a forrást biztosító azonos előirányzatból a XIX. Uniós fejlesztések 
fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés Operatív Program jogcímcsoport, vagy 
a 2. cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoport terhére 
kell teljesíteni. 

(5) Ha a (4) bekezdésben meghatározott előirányzat a viszontgarancia 
érvényesítéséből eredő fizetési kötelezettség teljesítéséhez nem elegendő, a további 
kifizetések forrásának biztosítása során is fenn kell tartani az Európai Unió 
költségvetéséből származó támogatás és az ahhoz kapcsolódó hazai társfinanszírozás 
eredeti előirányzatnak megfelelő arányát. 

(6) Az (1)-(3) bekezdés szerinti kezesség, illetve garancia érvényesítéséből 
származó, az MV Zrt. által behajtott követelés összege a Gazdaságfejlesztés Operatív 
Program, illetve a Közép-magyarországi Operatív Program forrását növeli. 
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VII. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

  47. §  

(1) Nem terjed ki a tervezési, az előirányzat-módosítási és -felhasználási, a 
beszámolási, az információszolgáltatási és az ellenőrzési kötelezettsége és joga 

a) az I. Országgyűlés fejezeten belül az Országgyűlés Hivatala főigazgatójának – 
mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének – az I. Országgyűlés fejezet, 5. 
Közbeszerzési Hatóság cím, a 8-9., 10. címben megjelölt támogatások, valamint a 
20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím, 21. Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság cím, 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím, 

b) a XI. Miniszterelnökség fejezeten belül a miniszterelnökséget vezető 
államtitkárnak – mint a fejezetet irányító szerv vezetőjének – a XI. 
Miniszterelnökség fejezet 6. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím 

előirányzataira. 

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket 

a) az I. Országgyűlés fejezet, 

aa) 5. Közbeszerzési Hatóság cím felett a Közbeszerzési Hatóság elnöke, 

ab) a 20. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete cím felett a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, 

ac) a 21. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím felett a 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke, 

ad) a 22. Egyenlő Bánásmód Hatóság cím felett az Egyenlő Bánásmód Hatóság 
elnöke, 

b) a XI. Miniszterelnökség fejezet 6. Kormányzati Ellenőrzési Hivatal cím esetében 
a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal elnöke 

gyakorolja. 

(3) A kormányhivatalok tekintetében az (1) bekezdésben meghatározott jogokat és 
kötelezettségeket a kormányhivatal vezetője gyakorolja. 

(4) A VI. Bíróságok fejezetnél a fejezetet irányító szerv vezetője az Országos 
Bírósági Hivatal elnöke. 

(5) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter, a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és 
kiadásai fejezet esetében az államháztartásért felelős miniszter, a XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet esetében az állami vagyon 
felügyeletéért felelős miniszter, a XLIV. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 
és kiadások fejezet esetében az agrárpolitikáért felelős miniszter gyakorolja az (1) 
bekezdésben meghatározott jogokat és kötelezettségeket. 
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(6) Az XIX. Uniós fejlesztések fejezet tekintetében a fejezetet irányító szerv 
vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a Nemzeti 
Fejlesztési Ügynökség elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit a 
fejlesztéspolitikáért felelős miniszter gyakorolja. 

(7) A XVI. Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet tekintetében a fejezetet irányító 
szerv vezetőjének az (1) bekezdésben megjelölt jogait és kötelezettségeit a NAV 
elnöke, szabályozási jogait és kötelezettségeit az adópolitikáért felelős miniszter 
gyakorolja. 

(8) Az I. Országgyűlés fejezet, 8-9. és 10. címben, a X. Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezet 24. címében, a XI. Miniszterelnökség fejezet 7. címében, a XX. 
Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 21. címében megjelölt támogatások 
folyósításáról az államháztartásért felelős miniszter gondoskodik. 

  48. §  

(1) A teljes, 42 455,7 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 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. 

(3) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Nemzeti 
Stratégiai Referenciakeret forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. 
mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem 
terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó 
központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség. 

(4) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap forrásaiból finanszírozott programok, 
projektek esetén a 6. mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még 
kötelezettségvállalással nem terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-
előirányzat és az ahhoz kapcsolódó központi költségvetési finanszírozás együttes 
összegéig vállalható tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség. A 
kötelezettségvállalást az (5) bekezdésben foglaltakra tekintettel kell megtenni. 

(5) Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap keretében feltételhez nem 
kötött kötelezettség akkor vállalható, ha az abból eredő kifizetés legkésőbb 2015. 
évben teljesülhet. A Tanács 1698/2005/EK rendeletének hatálya alá tartozó, a 2015. 
évet követően kiadással járó többéves kötelezettség csak akkor vállalható, ha a 2015. 
évet követő kiadások az Európai Unió költségvetéséből finanszírozott részének 
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fedezetéül szolgáló forrás az Európai Unió 2013. év utáni pénzügyi keretterveiben, 
illetve az éves költségvetéseiben rendelkezésre áll. 

(6) Az Európai Bizottság és Magyarország Kormánya által elfogadott Halászati 
Operatív Program forrásaiból finanszírozott programok, projektek esetén a 6. 
mellékletben a 2007-2013. évekre meghatározott és még kötelezettségvállalással nem 
terhelt európai uniós kötelezettségvállalási keret-előirányzat és az ahhoz kapcsolódó 
központi költségvetési finanszírozás együttes összegéig vállalható tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség. 

(7) Az európai uniós tagsághoz kapcsolódó támogatások maradéktalan felhasználása 
érdekében az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével az (1)-(4) és (6) 
bekezdésben meghatározott mértéken túl is vállalható tárgyévi és éven túli fizetési 
kötelezettség. 

(8) A XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. cím, 4. alcím, 1. Gazdaságfejlesztés 
Operatív Program jogcímcsoporton, valamint az XIX. Uniós fejlesztések fejezet, 2. 
cím, 4. alcím, 29. Közép-magyarországi Operatív Program jogcímcsoporton belül a 
JEREMIE-típusú pénzügyi eszközök végrehajtása során megtérült visszatérítendő 
támogatásokból származó bevételek a Gazdaságfejlesztés Operatív Program, és a 
Közép-magyarországi Operatív Program forrását növelik, amelyre tárgyévi és éven túli 
fizetési kötelezettség vállalható a pénzügyi eszközökre vonatkozó közösségi szabályok 
szerint, kizárólag a Gazdaságfejlesztés Operatív Program 4. pénzügyi eszközök 
prioritás, és a Közép-magyarországi Operatív Program 1.3. intézkedés keretében. 

  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. 
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.  

  50. §  

Az Európai Területi Együttműködés célkitűzés keretében a 2007-2013 programozási 
időszakban megvalósuló programok, projektek esetében az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértése esetén vállalható az irányadó programkeret hazai 
projektpartnerekre eső részének kötelezettségvállalással még nem terhelt részét 
meghaladó mértékű tárgyévi és éven túli fizetési kötelezettség akkor, ha az adott 
programban részes minden további partnerország biztosítja az arányos mértékű 
többletkötelezettség-vállalás lehetőségét saját projektpartnerei számára. 

  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 
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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. 

(2) A 2013 januárjában a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 
LXXXI. törvény 62. § (1) bekezdése alapján esedékes nyugdíjemelés 
meghatározásánál 4,2%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. 

(3) A szociális hozzájárulási adó 2013-ban megfizetett összegének 88,89 %-a az Ny. 
Alapot, 7,41 %-a az E. Alapot, 3,70 %-a a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot illeti meg. 
A szociális hozzájárulási adó megfizetett összegéből az Ny. Alapot, az E. Alapot és a 
Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető részt a NAV megállapítja és a jogosult 
számlájára naponta átutalja. 

  53. §  

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 132. § szerinti 
illetményalap a 2013. évben 38 650 forint. 

(2) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves kafetériakerete illetve 
kafetéria rendszert nem alkalmazó szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves 
szinten – az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. 
törvényre is figyelemmel, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 
71. § (1) bekezdés a)-f) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott juttatások –
együttes összege a 2013. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot, amely 
összeg fedezetet biztosít az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő 
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is. 
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  54. §  

(1) A Kjt. 

a) 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési 
fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, és a növekvő számú fizetési 
fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat garantált illetményére épülő – 
legkisebb szorzószámokat a 2013. évre a 7. melléklet tartalmazza, 

b) 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alapja a 2013. évben 20 000 forint. 

(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 központi 
költségvetési szervekre. 

  55. §  

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény 169. § 
(2) bekezdése szerinti bírói illetményalap a 2013. évben 391 600 forint. 

(2) A legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és 
az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény 59. § (3) bekezdése szerinti 
ügyészi illetményalap a 2013. évben 391 600 forint. 

(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. § (3) bekezdése 
szerinti jogi segítői óradíj a 2013. évben 3000 forint. 

(4) Az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvény 131. § (2) bekezdése szerinti 
kirendelt ügyvédi óradíj a 2013. évben 3000 forint. 

  56. §  

(1) A Gyvt. 66/F. § (2) bekezdése szerinti nevelőszülői díj legalacsonyabb összege – 
gyermekenként, fiatal felnőttenként – a 2013. évben 15 000 forint/hó. 

(2) A Gyvt. 66/L. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői díj legalacsonyabb 
összege a 2013. évben 135 000 forint/hó. 

(3) A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetenkénti összege a 2013. 
évben gyermekenként 5800 forint. 

(4) A Gyvt. 20/B. § (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege a 2013. évben 
gyermekenként 8400 forint. 

(5) A Szoctv. 38. § (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költsége a 2013. évben 450 forint. 
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(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti első utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második 
és harmadik utalási összeg 44 600-44 600 forint, ha a gyermek a 2013. évben született. 

(7) A Szoctv. 43/A. § (4) bekezdésében meghatározott szakértői díj összege a 2013. 
évben esetenként 20 000 forint. 

(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege a 2013. évben 
29 500 forint. 

(9) A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 
2011. évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott alapnormatíva összege a 
2013. évben 440 000 forint/fő/év. 

  57. §  

A Közokt. tv. 118. § (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó 
kereset-kiegészítés számítási alapja a 2013. évben 5250 forint/fő/hónap. 

  58. §  

(1) A kárpótlási jegyek életjáradékra váltásáról szóló 1992. évi XXXI. törvény (a 
továbbiakban: Éltv.) 7. § (1) bekezdése, a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi 
XVIII. törvény 27. cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. 
törvény 2. § (4) bekezdése, és a termőföld állam által életjáradék fizetése ellenében 
történő megszerzésének ötödik üteméről szóló 259/2009. (XI. 23.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: TéR.) alapján az életjáradék összege 2013. március 1-jétől az előző 
évben megvalósult átlagos nyugdíjemelés százalékos mértékével emelkedik. 

(2) Az Éltv. és a TéR. alapján a 2013. március 1-je után az életjáradék összegét az 
Éltv. és a TéR. mellékletében meghatározott összeg (1) bekezdés szerinti növekménye 
figyelembevételével kell megállapítani. 

  59. §  

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. 

  60. §  

A Paksi Atomerőmű Zrt. 2013. évi befizetési kötelezettsége a Központi Nukleáris 
Pénzügyi Alapba 19 329,4 millió forint, amelyet havonta egyenlő részletekben köteles 
átutalni az Alap számlájára. 

  61. §  

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

(4) 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. 

  62. §  

A XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 7. Fejlesztési típusú 
támogatások jogcímcsoport kiadási előirányzata terhére kell teljesíteni a korábbi 
évekről áthúzódó agrárberuházások fizetési kötelezettségét, a XII. Vidékfejlesztési 
Minisztérium fejezet, 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 
jogcímcsoport kiadási előirányzatáról pedig a folyó költségként elszámolható, 
megszűnő agrár- és vidékfejlesztési támogatások korábbi években vállalt és 2013. évet 
terhelő áthúzódó fizetési kötelezettségeit. Ugyancsak a 20. cím, 5. alcím, 8. Folyó 
kiadások és jövedelemtámogatások jogcímcsoport kiadási előirányzatról kell teljesíteni 
a kedvezőtlen adottságú térségekben gazdálkodók adósságrendezési programjának 
2013. évet terhelő kiadásait is. 

  63. §  

(1) Az MFB Zrt. által saját kockázatára nyújtott azon hitelek állománya, amelyekhez 
a Kormány határozatában forrás- és eszközoldali kamattámogatást biztosít, a 2013. év 
folyamán legfeljebb 500 000,0 millió forint lehet. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott keretet a tényleges állomány az év egyetlen 
napján sem haladhatja meg. 

  64. §  

A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. Beruházás 
ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében a tárgyéven túli fizetési 
kötelezettségvállalás állomány összege nem haladhatja meg a 97 500,0 millió forintot. 
A tárgyévi előirányzaton felül a Kormány egyedi döntése alapján vállalható 
kötelezettség. 

  65. §  

Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kis összegű követelés 
értékhatára 100 000 forint. 

  66. §  

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 13. § (5) bekezdésében meghatározott 
gyártási költségvetési értékhatár a 2013. évben magyar filmalkotás esetén 307,3 millió 
forint, magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén 553,0 millió forint. 

  67. §  

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: 
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a) árubeszerzés esetében: 8,0 millió forint, 

b) építési beruházás esetében: 15,0 millió forint, 

c) építési koncesszió esetében: 100,0 millió forint, 

d) szolgáltatás megrendelése esetében: 8,0 millió forint, 

e) szolgáltatási koncesszió esetében: 25,0 millió forint. 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre 
vonatkozó nemzeti közbeszerzési értékhatár 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. 

  68. §  

(1) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az árubeszerzésre vonatkozó uniós 
közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a 
közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 1-jétől 2013. 
december 31-éig: 

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, 
valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha 
a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel: 130 000 euró, 

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a 
beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében nem szerepel: 200 000 euró. 

(2) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, az építési beruházásra 
vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. Fejezete 
alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 
1-jétől 2013. december 31-éig: 5 000 000 euró. 

(3) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, az építési koncesszióra vonatkozó 
uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig: 5 000 000 
euró. 

(4) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a szolgáltatás 
megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. 
fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. 
január 1-jétől 2013. december 31-éig: 

a) a Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a 
szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási 
és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú 
távközlési szolgáltatásokat: 130 000 euró, 

b) a Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a 
szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási 
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és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú 
távközlési szolgáltatásokat: 200 000 euró, 

c) a Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési 
szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési 
szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében: 
200 000 euró. 

(5) A Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott, a tervpályázati eljárás 
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár – kivéve a Kbt. XIV. fejezete 
alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre vonatkozó értékhatárt – 2013. január 
1-jétől 2013. december 31-éig: 

a) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati 
eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, 

b) a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan 
tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő 
díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat. 

  69. §  

(1) A  68. §-tól eltérően a Kbt. XIV. Fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói 
szerződések esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. december 31-éig: 

a) árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére 400 000 euró, 

b) építési beruházásra 5 000 000 euró. 

(2) a Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések esetén 
irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás 
lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár 2013. január 1-jétől 2013. 
december 31-éig: 

a) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás 
megrendelésére kerül sor, 

b) 400 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő 
díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt. 

(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a  68. §-ban meghatározott uniós 
értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – összeget kell 
figyelembe venni. 

  70. §  

Az életüktől és szabadságuktól politikai okból jogtalanul megfosztottak kárpótlásáról 
szóló 1992. évi XXXII. törvény 2. § (1) bekezdésének végrehajtásához a Magyar 
Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló 2002. évi LXII. törvény 101. § (11) 
bekezdés d) pontja alapján nyújtott költségvetési támogatás maradványából a 2013. 
évben 3284,3 millió forintot a Hadigondozottak Közalapítványa a hadigondozásról 
szóló 1994. évi XLV. törvényben meghatározott célra használhat fel. Ha a 
Hadigondozottak Közalapítványánál a kárpótlásra elkülönített összeg a hadigondozási 
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feladatok finanszírozása miatt a 2013. évben nem elegendő a kötelezettségek 
kifizetésére, a XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet saját előirányzatai terhére az 
esedékessé váló összegeket a hadigondozási feladatokra tervezett előirányzat (3284,3 
millió forint) erejéig átadja a Hadigondozottak Közalapítványa részére. 

VIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

  71. §  

(1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg: 

a) az  5. § (1) bekezdésében és a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott 
többlettámogatás igénylési feltételeit, az igény bejelentésének, megállapításának, a 
többlettámogatás folyósításának, elszámolásának és a felhasználás ellenőrzésének 
szabályait,  

b) az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati 
támogatások mértékét és felhasználási szabályait, 

c) a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. cím, 33. alcím, 1. 
Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport előirányzata felhasználásának 
részletes szabályait. 

(2) Felhatalmazást kap 

a) a vízgazdálkodásért felelős miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter, az államháztartásért felelős miniszter, az egészségügyért felelős miniszter és 
a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével – a 3. 
melléklet 2. pontja szerinti támogatás, 

b) a környezetvédelemért felelős miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével – a 3. 
melléklet 3. pontja szerinti támogatás, 

c) a közlekedésért felelős miniszter, hogy – a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével – a 3. 
melléklet 4. pontja szerinti támogatás, 

d) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős 
miniszter véleményének kikérésével – a 3. melléklet 6. pontja szerinti támogatás, 

e) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy – a fejlesztéspolitikáért felelős 
miniszter és az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével – a 3. melléklet 8. 
pontja szerinti támogatás, 

f) a gyermekek és az ifjúság védelméért felelős miniszter, hogy – az 
államháztartásért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért felelős miniszter 
véleményének kikérésével – a 3. melléklet 9. pontja szerinti támogatás, 

g) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy – az oktatásért felelős 
miniszter, a sportpolitikáért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter és 
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a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter véleményének kikérésével – a 3. melléklet 10. 
pont aa)-ac) alpontja szerinti támogatások, 

h) a kultúráért felelős miniszter, hogy – a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és az 
államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével – a 3. melléklet 11. 
pontja szerinti támogatás, 

i) a kultúráért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős miniszter és a 
helyi önkormányzatokért felelős miniszter véleményének kikérésével – a 2. melléklet 
IV. 1. pontja és a 3. melléklet 12. pontja szerinti támogatás, 

j) a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy – az államháztartásért felelős 
miniszter egyetértésével – 

ja) az Áht. 33. § (1) bekezdése alapján a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezetben létrehozott új előirányzatból nyújtott támogatás és 

jb) a 4. melléklet 1. III. pontja és 2-3. pontja szerinti támogatás 

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

(3) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletében 
a  6. § (5) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott forgalmi értéktől kisebb értékhatárt 
határozzon meg. 

  72. §  

Ez a törvény 2013. január 1-jén lép hatályba, és 2016. december 31-én hatályát 
veszti. 
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csop.
 név

Jog-
cím-
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Cím 
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2013. évi előirányzat
I

I. ORSZÁGGYŰLÉS

Országgyűlés Hivatala 1
20 763,61 Országgyűlés hivatali szervei 

460,0Működési költségvetés1
10 555,4Személyi juttatások1
2 711,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 072,9Dologi kiadások3

46,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

367,5Beruházások1
3 470,6Felújítások2

714,1Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 2
5,0Működési költségvetés1

402,0Személyi juttatások1
102,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
191,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
22,7Beruházások1

2 118,3Országgyűlési Őrség 3
Működési költségvetés1

1 703,9Személyi juttatások1
414,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
73,0 73,03 Az Országgyűlés elnökének közcélú felajánlásai, adományai 

4 A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

48,0 48,02 Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 
Alapítvány támogatása 

8 Volt köztársasági elnökök közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,01 Göncz Árpád közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,02 Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 

73,0 73,03 Sólyom László közcélú felajánlásai, adományai 

10 190,8 10 190,89 Kossuth Lajos tér rekonstrukciója 

34 126,8465,034 591,81 -  4. cím összesen:

Közbeszerzési Hatóság 5
408,11 Közbeszerzési Hatóság 

1 023,0Működési költségvetés1
589,2Személyi juttatások1
159,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
638,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
44,7Beruházások1

408,11 023,01 431,15. cím összesen:

Pártok támogatása 8
1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása 

1 055,01 FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség 

521,32 Magyar Szocialista Párt 
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2013. évi előirányzat
I

448,03 Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt 

249,24 Lehet Más a Politika 

232,65 Kereszténydemokrata Néppárt 

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása 

42,84 Magyar Demokrata Fórum 

Pártalapítványok támogatása 9
611,71 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány 

259,82 Táncsics Mihály Alapítvány 

211,33 Gyarapodó Magyarországért Alapítvány 

80,44 Ökopolisz Alapítvány 

69,45 Barankovics István Alapítvány 

28,36 Antall József Alapítvány 

3 809,88 -  9. cím összesen:

Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása 10
68 169,61 Közszolgálati hozzájárulás 

68 169,610. cím összesen:

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 20
1 Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 

9 539,7Működési költségvetés1
5 689,4Személyi juttatások1
1 417,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 024,1Dologi kiadások3

251,3Egyéb működési célú kiadások5
99,3Felhalmozási költségvetés2

228,0Beruházások1
28,8Egyéb felhalmozási kiadások3

9 639,09 639,020. cím összesen:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 21
477,01 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Működési költségvetés1
296,4Személyi juttatások1
79,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
80,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
20,0Beruházások1

477,0477,021. cím összesen:

Egyenlő Bánásmód Hatóság 22
210,01 Egyenlő Bánásmód Hatóság 

3,0Működési költségvetés1
122,3Személyi juttatások1
33,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
57,7Dologi kiadások3

210,03,0213,022. cím összesen:
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2013. évi előirányzat
I

35 221,911 130,0118 331,3I. fejezet összesen:

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 452,1Köztársasági Elnöki Hivatal 1
Működési költségvetés1

749,0Személyi juttatások1
202,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
451,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
44,4Beruházások1
3,0Felújítások2
2,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
2 Célelőirányzatok 

395,7 395,71 Állami kitüntetések 

1 847,81 847,8II. fejezet összesen:

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 773,8Alkotmánybíróság 1
Működési költségvetés1

1 083,7Személyi juttatások1
300,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
306,2Dologi kiadások3
23,8Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
60,0Beruházások1

1 773,81 773,8III. fejezet összesen:

IV. ALAPVET Ő JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 138,2Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1
Működési költségvetés1

745,1Személyi juttatások1
201,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
188,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3,1Beruházások1

1 138,21 138,2IV. fejezet összesen:

V. ÁLLAMI SZÁMVEV ŐSZÉK

7 660,8Állami Számvevőszék 1
18,0Működési költségvetés1

5 017,4Személyi juttatások1
1 340,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 107,6Dologi kiadások3

2,0Felhalmozási költségvetés2
173,0Beruházások1
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2013. évi előirányzat
V

41,9Felújítások2

7 660,820,07 680,8V. fejezet összesen:

VI. BÍRÓSÁGOK

74 018,3Bíróságok 1
2 086,0Működési költségvetés1

49 259,5Személyi juttatások1
12 209,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13 812,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
772,8Beruházások1
50,0Felújítások2

2 526,0Kúria 2
172,0Működési költségvetés1

1 988,5Személyi juttatások1
497,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
209,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2,5Beruházások1

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
1 Beruházás 

6 000,0 6 000,01 Pest megyei bíróság épület rekonstrukció 

964,9 964,92 Igazságszolgáltatás beruházásai 

500,0 500,04 Új kerületi bíróság kialakítása 

84 009,22 258,086 267,2VI. fejezet összesen:

VIII. ÜGYÉSZSÉG

36 642,8Ügyészségek 1
37,0Működési költségvetés1

24 655,6Személyi juttatások1
6 470,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 179,7Dologi kiadások3

5,0Egyéb működési célú kiadások5
51,0Felhalmozási költségvetés2

1 334,0Beruházások1
30,0Felújítások2
56,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 3
42,0 42,03 EU tagságból eredő feladatok 

30,0 30,04 Jogerősen megállapított kártérítések célelőirányzata 

36 714,888,036 802,8VIII. fejezet összesen:

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak 
támogatása 

1

112 788,61 A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 
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156 393,52 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak 
támogatása 

219 965,83 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 
feladatainak támogatása 

29 466,74 A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 

34 959,8Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított 
előirányzatok 

2

85 600,0A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 3
35,0Címzett és céltámogatások 4

8 000,0Vis maior támogatás 5

647 209,4IX. fejezet összesen:

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI 
MINISZTÉRIUM

9 198,7Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium igazgatása 1
516,0Működési költségvetés1

6 258,1Személyi juttatások1
1 610,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 808,1Dologi kiadások3

6,0Egyéb működési célú kiadások5
3,0Felhalmozási költségvetés2

32,5Beruházások1
3,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2
4 185,0Működési költségvetés1

1 314,3Személyi juttatások1
339,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 913,2Dologi kiadások3
133,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
454,0Beruházások1
30,5Felújítások2

20 015,0Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatala 

5

8 923,6Működési költségvetés1
2 184,6Személyi juttatások1

577,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
23 703,1Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2 387,3Beruházások1

86,6Felújítások2
Fővárosi, megyei kormányhivatalok és járási kormányhivatalok 8

79 941,41 Fővárosi, megyei kormányhivatalok 

33 830,2Működési költségvetés1
73 412,0Személyi juttatások1
19 544,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
20 095,0Dologi kiadások3

2,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

494,6Beruházások1
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X

221,3Felújítások2
1,9Egyéb felhalmozási kiadások3

34 605,02 Járási kormányhivatalok 

Működési költségvetés1
20 985,9Személyi juttatások1
5 601,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 017,7Dologi kiadások3

2 611,7Kutatóintézetek 9
1 534,5Működési költségvetés1

2 185,1Személyi juttatások1
505,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 240,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

215,0Beruházások1
3 669,8Balassi Intézet 12

790,5Működési költségvetés1
2 330,8Személyi juttatások1

510,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 365,8Dologi kiadások3

220,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

33,5Beruházások1
350,0Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi 

Szolgálata 
13

Működési költségvetés1
214,9Személyi juttatások1
50,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
80,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
4,0Beruházások1

1 048,4Wekerle Sándor Alapkezelő 15
687,5Működési költségvetés1

442,6Személyi juttatások1
102,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
401,9Dologi kiadások3
687,5Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
101,8Beruházások1

1 062,9Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Vagyonkezelő 
Központ 

16

97,1Működési költségvetés1
213,0Személyi juttatások1
62,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

230,3Dologi kiadások3
546,3Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
107,8Beruházások1

2 914,3Nemzeti Közszolgálati Egyetem 17
1 831,2Működési költségvetés1
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X

2 496,1Személyi juttatások1
621,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 426,6Dologi kiadások3
146,6Ellátottak pénzbeli juttatásai4
10,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
45,0Beruházások1

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
2 Célelőirányzatok 

503,7 503,71 KIM felügyelete alá tartozó szervezetek és szakmai programok 
támogatása 

400,0 400,07 Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
támogatása 

50,0 50,010 Közép-kelet európai regionális együttműködés 2013 

120,0 120,017 A büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított 
kártalanítás 

115,0 115,018 Jogi segítségnyújtás 

50,0 50,019 Kárpát-medencei Magyar Jogsegélyszolgálat 

22,0 22,027 Nemzetközi kötelezettségek teljesítése 

81,0 81,031 Időközi és nemzetiségi választások lebonyolítása 

2 700,0 2 700,041 Ludovika Campus 

200,0 200,043 Smithsonian Folklife Fesztiválon való részvétel 

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 

100,0 100,02 Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő 
Szolgálata 

126,9 126,94 Európai Területi Társulások támogatása 

36,0 36,07 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány működéséhez és 
feladatainak ellátásához szükséges hozzájárulás 

210,0 210,021 Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért 
Közalapítvány támogatása 

170,0 170,022 Holocaust Dokumentációs Központ és Emlékgyűjtemény 
Közalapítvány 

150,0 150,023 Alapítvány a Kelet- és Közép-európai Kutatásért és Képzésért 

4 Határon túli magyarok programjainak támogatása 

1 436,4 1 436,43 Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 

19 085,9 19 085,911 Járási szociális feladatok ellátása 

161,8 161,825 Fejezeti általános tartalék 

181 135,952 398,6233 534,51 -  20. cím összesen:

Céltartalékok 24
89 528,72 Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja 

10 000,03 Különféle kifizetések 

181 135,952 398,6333 063,2X. fejezet összesen:

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

3 984,7Miniszterelnökség 1
Működési költségvetés1

2 325,3Személyi juttatások1
679,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
965,1Dologi kiadások3
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XI

12,0Felhalmozási költségvetés2
15,0Beruházások1
12,0Egyéb felhalmozási kiadások3

7 550,7Információs Hivatal 2
87,7Működési költségvetés1

3 736,7Személyi juttatások1
927,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 705,6Dologi kiadások3
27,1Felhalmozási költségvetés2

225,1Beruházások1
18,4Felújítások2
51,9Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 5
1 Célelőirányzatok 

500,0 500,01 Kormányfői protokoll 

700,0 700,02 Nemzeti kommunikációs kiadások 

1 600,0 1 600,03 Konzultációk kiadásai 

990,0 990,04 Összkormányzati kommunikáció 

100,0 100,05 Ifjúsági rendezvények támogatása 

52,2 52,26 Nemzeti Sírkert gondozása 

600,0 600,07 A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumával 
kapcsolatos kiadások 

933,0 933,02 Fejezeti általános tartalék 

17 010,6126,817 137,41 -  5. cím összesen:

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 6
955,81 Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 

3,0Működési költségvetés1
592,1Személyi juttatások1
151,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
215,0Dologi kiadások3

955,83,0958,86. cím összesen:

100 000,0Rendkívüli kormányzati intézkedések 7
100 000,0Országvédelmi Alap 8

17 966,4129,8218 096,2XI. fejezet összesen:

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

5 538,4Vidékfejlesztési Minisztérium igazgatása 1
132,3Működési költségvetés1

3 589,7Személyi juttatások1
971,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 099,2Dologi kiadások3
5,0Felhalmozási költségvetés2

10,0Beruházások1
5,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Szakigazgatási intézmények 2
5 249,11 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 
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5 808,5Működési költségvetés1
4 558,8Személyi juttatások1
1 230,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 665,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
602,8Beruházások1

Földmérési és Távérzékelési Intézet 3
1 666,0Működési költségvetés1

856,1Személyi juttatások1
231,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
578,7Dologi kiadások3

230,1Állami Ménesgazdaság 4
161,5Működési költségvetés1

98,6Személyi juttatások1
26,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

245,9Dologi kiadások3
8,0Felhalmozási költségvetés2

28,5Beruházások1
11 371,0Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 5

50,0Működési költségvetés1
3 719,4Személyi juttatások1
1 004,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 505,8Dologi kiadások3
3 143,7Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
47,9Beruházások1

3 993,0Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei 6
1 376,2Működési költségvetés1

3 254,1Személyi juttatások1
864,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 261,5Dologi kiadások3
11,3Felhalmozási költségvetés2

0,9Egyéb felhalmozási kiadások3
434,9Közművelődési intézmények 7

100,0Működési költségvetés1
347,8Személyi juttatások1
95,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
92,1Dologi kiadások3

1 360,2Agrárkutató intézetek 8
949,8Működési költségvetés1

1 565,7Személyi juttatások1
408,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
398,7Dologi kiadások3

71,1Felhalmozási költségvetés2
7,7Beruházások1
1,0Egyéb felhalmozási kiadások3

508,8Génmegőrzési Intézmények 10
214,5Működési költségvetés1
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357,7Személyi juttatások1
83,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

270,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

12,0Beruházások1
512,3Országos Meteorológiai Szolgálat 12

1 112,0Működési költségvetés1
786,6Személyi juttatások1
214,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
569,1Dologi kiadások3

3,0Felhalmozási költségvetés2
54,0Beruházások1
3,0Egyéb felhalmozási kiadások3

1 022,1Nemzeti Környezetügyi Intézet 13
12,5Működési költségvetés1

756,9Személyi juttatások1
204,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
64,3Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
9,0Beruházások1

2 260,0Nemzeti park igazgatóságok 14
4 269,3Működési költségvetés1

2 579,4Személyi juttatások1
705,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 780,9Dologi kiadások3
112,2Felhalmozási költségvetés2

560,2Beruházások1
10,0Felújítások2
5,4Egyéb felhalmozási kiadások3

3 468,8Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági szervek 15
3 357,9Működési költségvetés1

4 149,6Személyi juttatások1
1 110,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 366,0Dologi kiadások3

8,0Felhalmozási költségvetés2
200,7Beruházások1

8,0Egyéb felhalmozási kiadások3
1 103,8Nemzeti Földalapkezelő Szervezet 17

Működési költségvetés1
712,0Személyi juttatások1
192,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
149,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
50,0Beruházások1

172,3Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési 
Intézet 

18

281,7Működési költségvetés1
153,8Személyi juttatások1
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45,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
254,7Dologi kiadások3

636,8Agrárgazdasági Kutató Intézet 19
99,2Működési költségvetés1

462,0Személyi juttatások1
132,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
142,0Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Beruházás 

10,0 10,05 Regionális viziközmű rendszerek állami kötelezettségei és a 
pályázati fejlesztéséhez szükséges önerő 

10,0 10,09 Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése 

27,4 27,419 Ivóvízbázis-védelmi Program végrehajtása 

54,8 54,820 Ivóvíz-minőség javító program 

2 Környezetvédelmi célelőirányzatok 

94,2 94,29 Természetvédelmi kártalanítás 

23,5 23,510 Természetvédelmi pályázatok támogatása 

13 519,9 13 519,911 Hulladék-gazdálkodási feladatok támogatása 

1 200,0 1 200,013 Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség működési támogatása 

108,0 108,014 Állami feladatok átvállalása a Nemzeti Környezetvédelmi 
Program megvalósításában 

72,0 72,021 Kisméretű szálló por (PM10) koncentrációjának csökkentésével 
kapcsolatos kiadások 

3 Agrár célelőirányzatok 

138,2 138,22 Agrárkutatás támogatása 

10,1 10,13 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

15,7 15,74 Határon átnyúló vidékfejlesztési feladatok támogatása 

1 440,0 1 440,05 Tanyafejlesztési Program 

150,0 150,08 Állami feladatok átvállalása az agrár- és vidékfejlesztési 
programok megvalósításában 

71,1 71,110 Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának támogatása 

2 000,0 2 000,013 Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei 

52,6 52,616 Ágazati gazdasági és hivatásrendi kamarák állami feladatainak 
támogatása 

125,1 125,119 Állami génmegőrzési feladatok támogatása 

161,3 161,320 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa 

1 258,6 1 258,625 Nemzetközi szervezetek tagsági díjai 

4 Uniós programok kiegészítő támogatása 

601,8 601,86 Méhészeti Nemzeti Program 

1 500,0 1 500,07 Igyál tejet program 

2 200,0 2 200,08 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 

1 180,0 1 180,09 Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának 
támogatása 

1 560,0 1 560,010 Uniós Programok ÁFA fedezete 

1 211,0 1 211,011 Iskolagyümölcs program 

5 Nemzeti támogatások 

815,7 815,73 Állattenyésztési feladatok 

2 600,0 2 600,04 A sertéságazat helyzetét javító stratégiai intézkedések támogatása 

6 Nemzeti Erdőprogram 

193,9 193,93 Erdőfelújítás 
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238,8 238,84 Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás 

61,4 61,47 Fejlesztési típusú támogatások 

48 995,0 48 995,08 Folyó kiadások és jövedelemtámogatások 

4 000,08 000,0 4 000,010 Nemzeti agrár kárenyhítés 

1 000,0 1 000,06 Állat- és növénykártalanítás 

7 Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások 

300,0 300,01 Uniós programok árfolyam-különbözete 

1 000,0 1 000,02 Egyéb EU által nem térített kiadások 

11 Vidékfejlesztési és halászati programok 

2 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT) 

60 954,685 841,3 24 886,71 I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat 
versenyképességének javítása 

54 070,675 879,7 21 809,12 II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése 

28 521,339 381,3 10 860,03 III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a 
diverzifikáció ösztönzése 

7 343,29 473,7 2 130,54 IV. tengely: Leader programok 

4 215,15 700,0 1 484,95 Technikai segítségnyújtás 

3 Halászati Operatív Program 

1 386,31 848,4 462,11 Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra 
termékek feldolgozása és forgalmazása (II. tengely) 

417,3556,4 139,12 Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 

84,0112,0 28,03 Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 

130,4 130,414 Fejezeti általános tartalék 

187 792,5180 802,4368 594,9XII. fejezet összesen:

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

Honvédelmi Minisztérium 1
4 849,71 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 

25,0Működési költségvetés1
3 417,6Személyi juttatások1

902,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
501,2Dologi kiadások3
17,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
1,0Beruházások1

35,0Felújítások2
12 119,82 Egyéb HM szervezetek 

270,0Működési költségvetés1
4 224,0Személyi juttatások1
1 054,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 640,3Dologi kiadások3

470,6Egyéb működési célú kiadások5
100,0Felhalmozási költségvetés2

100,0Egyéb felhalmozási kiadások3
63 071,93 HM Fegyverzeti és Hadbiztosi Hivatal 

850,0Működési költségvetés1
2 175,3Személyi juttatások1

420,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
60 088,9Dologi kiadások3
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6,8Egyéb működési célú kiadások5
750,0Felhalmozási költségvetés2

166,2Beruházások1
864,7Felújítások2
950,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Magyar Honvédség 2
20 590,41 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 

200,0Működési költségvetés1
14 340,3Személyi juttatások1
3 547,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 862,4Dologi kiadások3

40,3Egyéb működési célú kiadások5
200,0Felhalmozási költségvetés2

200,0Egyéb felhalmozási kiadások3
89 768,02 MH ÖHP és alárendelt szervezetei 

4 100,0Működési költségvetés1
51 199,6Személyi juttatások1
12 252,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
24 950,7Dologi kiadások3

270,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 451,2Beruházások1
1 623,9Felújítások2

120,0Egyéb felhalmozási kiadások3
10 157,9Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat 3

150,0Működési költségvetés1
5 840,0Személyi juttatások1
1 428,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 976,7Dologi kiadások3

14,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

48,0Beruházások1
4 311,0MH Honvédkórház 6

16 400,0Működési költségvetés1
11 649,3Személyi juttatások1
2 944,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 082,7Dologi kiadások3

30,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3,9Beruházások1
Fejezeti kezelésű előirányzatok 8

2 Ágazati célelőirányzatok 

100,0 100,01 NATO és EU felajánlás alapján kialakításra kerülő készenléti 
alegységek alkalmazásának kiadásai (NRF, Battle Group és DCM) 

3 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása 

27,0 27,06 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati 
támogatása 

140,5 140,519 Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek 
támogatása 
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1 265,0 1 265,05 Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok támogatása 

3 284,1 3 284,125 Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához 

39 Alapítványok, közalapítványok támogatása 

53,7 53,72 MH Szociálpolitikai Közalapítvány által ellátott feladatok 
támogatása 

40 Nemzetközi tagdíjak, tagdíj jellegű befizetések 

4 400,0 4 400,01 Hozzájárulás a NATO költségvetéséhez 

430,0 430,02 Hozzájárulás az EU védelmi célú közös finanszírozású védelmi 
alapjaihoz 

21,0 21,041 Nemzetközi egyezményekben előírt kötelezettségek alapján 
kötendő közoktatási megállapodás feladatai 

214 590,023 045,0237 635,0XIII. fejezet összesen:

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

3 837,1Belügyminisztérium igazgatása 1
25,5Működési költségvetés1

2 382,0Személyi juttatások1
552,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
885,1Dologi kiadások3

8,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

34,7Beruházások1
3 525,8Nemzeti Védelmi Szolgálat 2

Működési költségvetés1
2 415,8Személyi juttatások1

630,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
448,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
30,9Beruházások1

13 410,5Terrorelhárítási Központ 4
123,0Működési költségvetés1

7 030,6Személyi juttatások1
1 893,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 038,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
2 170,7Beruházások1

400,0Felújítások2
46 766,1Büntetés-végrehajtás 5

2 607,6Működési költségvetés1
24 992,0Személyi juttatások1
5 645,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

18 259,8Dologi kiadások3
2,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
2,0Egyéb működési célú kiadások5

108,0Felhalmozási költségvetés2
309,2Beruházások1
157,7Felújítások2
113,0Egyéb felhalmozási kiadások3

440,1BM Oktatási, Képzési és Tudományszervezési Főigazgatóság 6
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Működési költségvetés1
267,3Személyi juttatások1
66,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

106,2Dologi kiadások3
231 378,1Rendőrség 7

4 509,6Működési költségvetés1
155 533,8Személyi juttatások1
39 817,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
38 667,0Dologi kiadások3

811,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

366,0Beruházások1
587,0Felújítások2
105,0Egyéb felhalmozási kiadások3

6 983,8Alkotmányvédelmi Hivatal 8
27,4Működési költségvetés1

4 789,8Személyi juttatások1
1 304,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

861,0Dologi kiadások3
0,3Egyéb működési célú kiadások5

20,0Felhalmozási költségvetés2
55,5Beruházások1
20,0Egyéb felhalmozási kiadások3

15 321,7Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 9
147,6Működési költségvetés1

9 292,9Személyi juttatások1
2 417,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 232,8Dologi kiadások3

0,4Egyéb működési célú kiadások5
23,0Felhalmozási költségvetés2

1 505,0Beruházások1
43,9Egyéb felhalmozási kiadások3

196,1Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ 10
Működési költségvetés1

86,6Személyi juttatások1
25,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
64,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
19,6Beruházások1

51 528,5Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 12
1 621,5Működési költségvetés1

34 416,3Személyi juttatások1
9 111,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 351,4Dologi kiadások3

18,4Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

3 628,2Beruházások1
606,7Felújítások2
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18,0Egyéb felhalmozási kiadások3
6 353,5Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal 13

104,4Működési költségvetés1
2 925,4Személyi juttatások1

797,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 500,3Dologi kiadások3

78,0Ellátottak pénzbeli juttatásai4
90,0Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
66,7Beruházások1

536,3Nemzetközi Oktatási Központ 15
414,5Működési költségvetés1

309,6Személyi juttatások1
90,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

537,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

5,0Beruházások1
8,0Felújítások2

13 478,5Vízügyi Igazgatóságok 17
2 921,8Működési költségvetés1

8 476,2Személyi juttatások1
2 311,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 810,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
803,1Beruházások1

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Ágazati célfeladatok 

100,3100,32 Energia-racionalizálás 

100,0 100,05 Bűncselekmények áldozatainak kárenyhítése 

410,0610,0 200,027 Európai Uniós és nemzetközi projektek/programok 
megvalósításához kapcsolódó kiadások 

50,0 50,031 Területrendezési feladatok 

495,0 495,046 Építésügyi feladatok 

150,0 150,047 Az elektronikus Területrendezési és Építésügyi Nyilvántartás 
Működtetése 

260,0 260,050 Víz-, környezeti és természeti katasztrófa kárelhárítás 

1 495,1 1 495,151 Vízügyi feladatok támogatása 

2 Alapítványok és társadalmi önszerveződések támogatása 

1 Alapítványok támogatása 

180,0 180,01 Szabadságharcosokért Közalapítvány támogatása 

2 Társadalmi önszerveződések támogatása 

700,0 700,03 Országos Polgárőr Szövetség 

120,0 120,05 Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása 

150,0 150,011 Társadalmi szervezetek, alapítványok támogatása 

9 Szolidaritási programok 

360,6516,9 156,31 Európai Menekültügyi Alap 

569,5813,0 243,52 Integrációs Alap 

361,8515,0 153,23 Visszatérési Alap 

2 969,94 224,2 1 254,34 Külső Határok Alap 
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295,4374,2 78,85 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 

45,0 45,06 Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 

2 000,0 2 000,010 Önkormányzati tűzoltóságok normatív támogatása 

250,0 250,011 Duna Művész Együttesek támogatása 

1 122,9 1 122,915 Nyomon követő rendszer bevezetése, üzemeltetése 

1 102,0 1 102,016 Új büntetés-végrehajtási objektum működtetése 

404 062,217 721,4421 783,6XIV. fejezet összesen:

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

6 742,6Nemzetgazdasági Minisztérium igazgatása 1
700,9Működési költségvetés1

5 106,9Személyi juttatások1
1 365,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

855,9Dologi kiadások3
72,3Egyéb működési célú kiadások5

38,3Felhalmozási költségvetés2
42,9Beruházások1
38,3Egyéb felhalmozási kiadások3

1 274,0Nemzeti Innovációs Hivatal 2
10,0Működési költségvetés1

658,6Személyi juttatások1
177,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
442,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,0Beruházások1

332,9Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal 3
1 590,3Működési költségvetés1

1 047,7Személyi juttatások1
264,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
501,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
80,0Beruházások1
30,0Felújítások2

3 746,6Nemzeti Munkaügyi Hivatal 4
919,7Működési költségvetés1

1 798,1Személyi juttatások1
484,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

2 007,7Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

373,1Beruházások1
2,8Felújítások2

16 017,5Magyar Államkincstár 8
6 182,8Működési költségvetés1

12 237,5Személyi juttatások1
3 457,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
5 340,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
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759,9Beruházások1
383,7Felújítások2
21,8Egyéb felhalmozási kiadások3

1 167,3Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 9
Működési költségvetés1

630,0Személyi juttatások1
170,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
265,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
102,2Beruházások1

861,2Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 14
18,8Működési költségvetés1

548,1Személyi juttatások1
148,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
163,9Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások1
10,0Felújítások2

379,7Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság 16
Működési költségvetés1

280,8Személyi juttatások1
78,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
20,0Dologi kiadások3

1 773,5Nemzeti Külgazdasági Hivatal 17
157,2Működési költségvetés1

976,2Személyi juttatások1
263,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
548,3Dologi kiadások3
82,9Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
40,0Beruházások1
20,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 25
2 Ágazati célelőirányzatok 

5 Kárrendezési célelőirányzat 

410,0 410,01 Függő kár kifizetés 

3 550,0 3 550,02 Járadék kifizetés 

40,0 40,03 Tőkésítésre kifizetés 

9,0 9,033 ÁBPE Módszertani és Képzési Központ működtetése 

1 062,0 1 062,051 Nemzetközi befektetéseket támogató célelőirányzat 

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok 

21,0 21,03 Állami Támogatású Bérlakás Program 

6 Kutatási és technológia feladatok 

734,2 734,24 Európai Innovációs és Technológiai Intézet működésének 
támogatása 

14 Társadalmi szervezetek címzett támogatása 

1 Fogyasztóvédelmi intézmények rendszeres támogatása 

360,0 360,01 Megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő 
békéltető testületek támogatása 
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81,0 81,02 Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatása 

63,0 63,05 Nemzetközi szabványosítási és akkreditálási feladatok 

30 Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 

13,7 13,71 Az ágazat védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelmi 
törvény alapján 

2 163,2 2 163,22 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
feladatok 

18,1 18,13 Katasztrófavédelmi, polgári védelmi és nukleárisbaleset-elhárítási 
ágazati feladatok 

412,0 412,09 Nemzetgazdasági programok 

5 000,0 5 000,010 Szervezetátalakítási alap 

50,0 50,011 ClusterCOOP program támogatása 

350,0 350,012 Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése 

3 150,0 3 150,037 Kereskedőház 

3 063,2 3 063,238 Keleti kapcsolatok bővítése 

350,6 350,643 Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatása 

400,0 400,044 Idegenforgalmi adó differenciált kiegészítése 

500,0 500,046 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

585,2 585,247 Kötött segélyhitelezés 

54 681,59 618,064 299,5XV. fejezet összesen:

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL

125 568,7Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazgatása 1
2 279,8Működési költségvetés1

70 523,7Személyi juttatások1
18 427,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
34 105,1Dologi kiadások3

35,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

4 062,7Beruházások1
560,0Felújítások2
134,4Egyéb felhalmozási kiadások3

7 632,6Bűnügyi Főigazgatóság 2
Működési költségvetés1

4 999,7Személyi juttatások1
1 279,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 353,1Dologi kiadások3

1 746,3Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet 3
295,9Működési költségvetés1

1 147,2Személyi juttatások1
290,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
604,5Dologi kiadások3

134 947,62 575,7137 523,3XVI. fejezet összesen:

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

6 819,5Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatása 1
338,7Működési költségvetés1

3 715,9Személyi juttatások1
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980,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 461,9Dologi kiadások3

11,0Felhalmozási költségvetés2
11,0Egyéb felhalmozási kiadások3

835,9Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet 3
713,3Működési költségvetés1

324,0Személyi juttatások1
82,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 142,3Dologi kiadások3
17,2Országos Atomenergia Hivatal 4

2 573,3Működési költségvetés1
680,3Személyi juttatások1
185,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 691,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

34,1Beruházások1
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal 5

2 277,5Működési költségvetés1
766,4Személyi juttatások1
200,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 075,1Dologi kiadások3
235,7Egyéb működési célú kiadások5

Magyar Energia Hivatal 6
4 732,0Működési költségvetés1

1 275,4Személyi juttatások1
326,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

3 094,2Dologi kiadások3
15,0Egyéb működési célú kiadások5

2,5Felhalmozási költségvetés2
15,0Beruházások1
2,0Felújítások2
6,0Egyéb felhalmozási kiadások3

Nemzeti Közlekedési Hatóság 7
28 944,8Működési költségvetés1

2 973,9Személyi juttatások1
744,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

24 099,5Dologi kiadások3
0,2Egyéb működési célú kiadások5

25,5Felhalmozási költségvetés2
1 042,2Beruházások1

100,0Felújítások2
10,0Egyéb felhalmozási kiadások3

184,2Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ 8
58 635,1Működési költségvetés1

931,6Személyi juttatások1
253,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

52 849,6Dologi kiadások3
4 274,0Egyéb működési célú kiadások5
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Felhalmozási költségvetés2
86,0Beruházások1

424,2Egyéb felhalmozási kiadások3
470,2Közlekedésbiztonsági Szervezet 10

Működési költségvetés1
257,8Személyi juttatások1
71,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

133,8Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

7,2Beruházások1
445,2Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 11

10,0Működési költségvetés1
322,1Személyi juttatások1
81,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
41,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások1

7 943,7Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 12
1 706,2Működési költségvetés1

1 866,8Személyi juttatások1
547,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

6 632,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

448,5Beruházások1
150,0Felújítások2

5,0Egyéb felhalmozási kiadások3
622,3Magyar Földtani és Geofizikai Intézet 14

313,6Működési költségvetés1
553,6Személyi juttatások1
144,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
238,3Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
31 Kormányzati beruházások 

310,0 310,02 Egyedi kormánydöntésen alapuló közlekedési beruházások 

1 572,0 1 572,03 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat  fejlesztés 

5 814,0 5 814,06 Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása 

32 Közlekedési ágazati programok 

466,5 466,51 A közösségi közlekedés összehangolása 

207,02 122,0 1 915,05 TEN-T projektek 

0,1 0,16 Belvízi hajózási alapprogram 

50,0 50,08 Győri útfejlesztési beruházáshoz kapcsolódó kompenzációs 
intézkedések 

1 500,01 861,6 361,611 Közúti közlekedésbiztonság javítása és szakképzési feladatok 

175,0175,012 Közúti közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi feladatok 

33 Hazai fejlesztési programok 

13 470,8 13 470,81 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 

12 348,6 12 348,62 Turisztikai célelőirányzat 

2 036,0 2 036,03 Gazdaságfejlesztést szolgáló célelőirányzat 
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1 525,7 1 525,74 Területfejlesztési célelőirányzat 

1 144,7 1 144,75 Agrármarketing célelőirányzat 

34 Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai 
rendszerek 

20 007,6 20 007,61 Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció 

95,6 95,62 Digitális megújulás és kapcsolódó feladatok 

35 Klíma-,  energia- és zöldgazdaság-politikai  ágazati programok 

370,0 370,01 Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás 

50,0 50,02 Energetikai célú feladatok 

1 018,9 1 018,93 Épületenergetikai és energiahatékonysági célelőirányzat 

36 PPP-programok 

108 716,9 108 716,91 Autópálya rendelkezésre állási díj 

21 102,0 21 102,02 Oktatási, kulturális és sport PPP-programok 

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása 

255,0 255,03 ÉMI Nonprofit Kft. támogatása 

262,0 262,04 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása 

38 Egyéb feladatok 

312,3 312,31 Nemzetközi tagdíjak 

117,0 117,02 Magán és egyéb jogi személyek kártérítése 

1 540,0 1 540,03 Kormányzati szakpolitikai feladatok 

212 200,5102 165,5314 366,01 -  20. cím összesen:

Vállalkozások folyó támogatása 21
1 Egyedi támogatások, ellentételezések 

1 000,02 Bányabezárás 

190 492,23 A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése 

70 000,04 A vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése 

75 000,0Elektronikus útdíj 22
55,0K-600 hírrendszer működtetésére 24

800,0Peres ügyek 25

212 200,5177 165,5576 713,2XVII. fejezet összesen:

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

6 123,7Külügyminisztérium központi igazgatása 1
209,3Működési költségvetés1

3 714,6Személyi juttatások1
985,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

1 477,2Dologi kiadások3
55,3Egyéb működési célú kiadások5

56,0Felhalmozási költségvetés2
100,0Beruházások1
56,0Egyéb felhalmozási kiadások3

35 213,6Külképviseletek igazgatása 2
6 376,6Működési költségvetés1

20 586,0Személyi juttatások1
5 557,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

14 594,2Dologi kiadások3
112,6Felhalmozási költségvetés2
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853,0Beruházások1
112,6Egyéb felhalmozási kiadások3

154,2Magyar Külügyi Intézet 3
2,0Működési költségvetés1

73,4Személyi juttatások1
21,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
51,6Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
10,0Beruházások1

Fejezeti kezelésű előirányzatok 5
6 Nemzetközi tagdíjak és európai uniós befizetések 

7 382,7 7 382,71 Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 

6 257,3 6 257,32 Európai uniós befizetések 

9 Állami Protokoll 

251,2 251,21 Államfői Protokoll kiadásai 

14 Közhasznú és egyéb civil szervezetek támogatása 

105,3 105,31 Demokrácia Központ Közalapítvány támogatása 

25,0 25,02 Egyéb civil szervezetek támogatása 

10,0 10,05 Népirtás Megelőzési Központ támogatása 

5,0 5,06 Külföldi magyar emlékek megőrzése 

6,0 6,08 Kisebbségpolitikai célok támogatása 

413,6414,0 0,417 EU utazási költségtérítések 

110,0 110,018 Közép-európai elnökségi feladatok 

22 Nemzetközi fejlesztési együttműködés és humanitárius segélyezés 

150,0 150,01 Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 

10,0 10,02 Humanitárius segélyezés 

55 804,47 170,162 974,5XVIII. fejezet összesen:

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

1 581,2Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 1
7 645,2Működési költségvetés1

6 009,2Személyi juttatások1
1 422,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 482,8Dologi kiadások3

12,0Egyéb működési célú kiadások5
1,0Felhalmozási költségvetés2

271,2Beruházások1
23,7Felújítások2
6,5Egyéb felhalmozási kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 2
4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret 

132 292,0153 873,0 21 581,01 Gazdaságfejlesztés Operatív Program 

273 432,4329 873,5 56 441,12 Közlekedés Operatív Program 

247 150,9269 886,4 22 735,53 Társadalmi Megújulás Operatív Program 

16 279,616 279,68 Társadalmi Megújulás Operatív Program - Nemzeti 
Foglalkoztatási Alap 

129 615,8137 860,8 8 245,014 Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 

259 204,0293 555,7 34 351,719 Környezet és Energia Operatív Program 
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7 091,28 342,6 1 251,420 Államreform Operatív Program 

18 431,321 683,9 3 252,621 Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 

12 150,915 563,6 3 412,722 Végrehajtás Operatív Program 

19 488,019 548,6 60,623 Nyugat-dunántúli Operatív Program 

23 073,523 073,524 Közép-dunántúli Operatív Program 

26 328,126 821,3 493,225 Dél-dunántúli Operatív Program 

29 951,430 789,0 837,626 Dél-alföldi Operatív Program 

49 666,052 382,4 2 716,427 Észak-alföldi Operatív Program 

42 026,744 749,9 2 723,228 Észak-magyarországi Operatív Program 

51 238,052 803,5 1 565,529 Közép-magyarországi Operatív Program 

5 Területi Együttműködés 

1 Európai Területi Együttműködés 

6 436,17 572,1 1 136,01 ETE HU-SK 

9 549,811 235,3 1 685,52 ETE HU-RO 

2 212,52 763,0 550,53 ETE HU-SER 

2 527,73 133,8 606,14 ETE HU-CRO 

7 121,27 798,1 676,95 ETE SEES 

424,2579,1 154,96 ETE AU-HU 

306,4440,5 134,17 ETE SLO-HU 

365,0479,4 114,48 ETE CES 

183,2265,5 82,39 INTERREG IVC 

3 171,33 731,0 559,710 ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 

12,0 12,02 INTERACT 2007-2013 

6 Egyéb uniós előirányzatok 

12 221,014 410,5 2 189,53 Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 

3 870,04 520,0 650,06 EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-
2014 

7 Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok 

374,5 374,51 EU támogatások felhasználásához szükséges technikai 
segítségnyújtás 

1 250,0 1 250,02 Közreműködői intézményrendszer támogatása 

9 910,2 9 910,28 Állami költségvetési kedvezményezettek sajáterő támogatása 

3 548,3 3 548,311 Budapest 4-es metróvonal építésének támogatása 

100,0 100,012 A hatvani Grassalkovich-kastély felújítása 

4 146,4 4 146,48 Európai uniós programokhoz kapcsolódó tartalék 

189 130,01 393 454,41 582 584,4XIX. fejezet összesen:

XX. EMBERI ER ŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

9 085,3Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása 1
8,0Működési költségvetés1

4 983,6Személyi juttatások1
1 331,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 757,5Dologi kiadások3

3,5Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

16,1Beruházások1
1,5Felújítások2

Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 2
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1 857,61 Állami szociális intézetek 

277,1Működési költségvetés1
1 269,8Személyi juttatások1

341,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
469,3Dologi kiadások3

5,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4
Felhalmozási költségvetés2

48,9Beruházások1
3 461,92 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei 

183,5Működési költségvetés1
2 216,5Személyi juttatások1

596,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
742,9Dologi kiadások3
77,1Ellátottak pénzbeli juttatásai4

Felhalmozási költségvetés2
12,4Beruházások1

37 252,93 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és 
irányítás intézményei 

23 031,3Működési költségvetés1
30 500,0Személyi juttatások1
8 000,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

21 784,2Dologi kiadások3
Megyei intézményfenntartó szervek, önkormányzattól átvett 
intézmények 

3

107 628,31 Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 

36 487,1Működési költségvetés1
82 969,8Személyi juttatások1
22 199,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
31 797,8Dologi kiadások3
3 288,4Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3 859,7Egyéb működési célú kiadások5

1 960,72 Esztergom Város Önkormányzatától állami fenntartásba vett 
intézmények 

72,0Működési költségvetés1
1 217,6Személyi juttatások1

328,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
479,8Dologi kiadások3

6,5Egyéb működési célú kiadások5
2 150,7Egyéb kulturális intézmények 4

1 710,6Működési költségvetés1
1 852,6Személyi juttatások1

520,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 338,2Dologi kiadások3

133,0Egyéb működési célú kiadások5
47,7Felhalmozási költségvetés2

60,1Beruházások1
3,0Felújítások2
1,2Egyéb felhalmozási kiadások3

134 699,2Egyetemek, főiskolák 5
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250 171,9Működési költségvetés1
169 151,5Személyi juttatások1
48 168,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

131 408,9Dologi kiadások3
25 761,5Ellátottak pénzbeli juttatásai4
3 548,7Egyéb működési célú kiadások5

33 139,6Felhalmozási költségvetés2
31 425,6Beruházások1
8 344,5Felújítások2

201,1Egyéb felhalmozási kiadások3
3 193,4Egyéb oktatási intézmények 6

1 846,0Működési költségvetés1
1 729,2Személyi juttatások1

472,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 829,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
8,0Beruházások1

4 944,5Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 7
252,0Működési költségvetés1

4 137,7Személyi juttatások1
916,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
118,8Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
23,6Beruházások1

831,8Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet 8
122,3Működési költségvetés1

415,7Személyi juttatások1
107,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
242,2Dologi kiadások3

212,7Felhalmozási költségvetés2
82,8Beruházások1
38,1Felújítások2

281,0Egyéb felhalmozási kiadások3
945,4Türr István Képz ő és Kutató Intézet 9

3 483,8Működési költségvetés1
1 575,3Személyi juttatások1

424,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 311,2Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
116,7Beruházások1

2,0Felújítások2
Gyógyító-megelőző ellátás szakintézetei 10

1 744,51 Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési 
Intézet 

8 304,9Működési költségvetés1
4 466,5Személyi juttatások1
1 097,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 845,8Dologi kiadások3
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200,9Egyéb működési célú kiadások5
10,0Felhalmozási költségvetés2

2 038,6Beruházások1
400,0Felújítások2
10,0Egyéb felhalmozási kiadások3

541,32 Gyógyító-megelőző ellátás intézetei 

359 395,6Működési költségvetés1
134 468,9Személyi juttatások1
36 389,9Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

182 287,6Dologi kiadások3
4,7Ellátottak pénzbeli juttatásai4

4 472,1Egyéb működési célú kiadások5
6 345,9Felhalmozási költségvetés2

7 536,6Beruházások1
767,3Felújítások2
355,7Egyéb felhalmozási kiadások3

8 704,5Közgyűjtemények 11
5 026,0Működési költségvetés1

6 769,7Személyi juttatások1
1 879,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
4 837,2Dologi kiadások3

51,1Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

154,0Beruházások1
39,0Felújítások2

8 785,0Művészeti intézmények 12
2 537,0Működési költségvetés1

5 755,7Személyi juttatások1
1 539,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 946,4Dologi kiadások3

2,2Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

2 028,4Beruházások1
50,0Felújítások2

Sportintézmények 13
197,01 Nemzeti Sport Intézet 

6,0Működési költségvetés1
108,0Személyi juttatások1
28,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
32,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
35,0Beruházások1

7 380,62 Nemzeti Sportközpontok 

2 300,0Működési költségvetés1
1 175,9Személyi juttatások1

334,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 351,4Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
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4 819,0Beruházások1
383,0Országos Mentőszolgálat 14

26 596,7Működési költségvetés1
15 792,3Személyi juttatások1
4 432,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 702,9Dologi kiadások3

51,8Egyéb működési célú kiadások5
3 145,7Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 15

799,4Működési költségvetés1
2 220,1Személyi juttatások1

594,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 004,7Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
123,6Beruházások1

2,3Felújítások2
11 306,7Országos Tisztifőorvosi Hivatal és intézményei 16

2 605,8Működési költségvetés1
3 841,1Személyi juttatások1
1 009,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
8 697,5Dologi kiadások3

285,8Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

73,6Beruházások1
5,3Felújítások2

1 700,4Országos Vérellátó Szolgálat 17
10 753,3Működési költségvetés1

3 858,9Személyi juttatások1
972,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

7 072,4Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

530,0Beruházások1
20,0Felújítások2

389 783,8Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei 18
17 166,7Működési költségvetés1

311 507,7Személyi juttatások1
84 107,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
11 335,8Dologi kiadások3

973,7Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 19
111,4Működési költségvetés1

607,4Személyi juttatások1
162,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
311,5Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
3,4Beruházások1
0,4Felújítások2

Fejezeti kezelésű előirányzatok 20
1 Beruházás 

4 Kulturális beruházások 

61



Cím 
szám

Al-
cím 
szám

Kie-
melt 
előir.
szám

Al-
cím 
név

Jog-
cím-
csop.
 név Kiemelt előirányzat neve

. F E J E Z E T

millió forintban

BevételKiadás Támogatás

Jog- 
cím 
szám

Jog- 
cím 
név

Elő-
ir. 

csop.
 név

Jog-
cím-
csop.
szám

Elő-
ir. 

csop.
szám

Cím 
név

2013. évi előirányzat
XX

1 043,0 1 043,02 Vári rekonstrukciók (Szent György tér, Mátyás-templom) 

2 Normatív finanszírozás 

9 251,3 9 251,32 Nem állami felsőoktatási intézmények támogatása 

107 915,4 107 915,43 Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 

3 Felsőoktatási feladatok támogatása 

292,1 292,11 Felsőoktatás speciális feladatai 

300,0 300,02 Lakitelek Népfőiskola támogatása 

4 Közoktatási feladatok támogatása 

10 800,0 10 800,03 Pedagógus életpálya bevezetésével járó kiadások 

101,1 101,14 Közoktatás speciális feladatainak támogatása 

1 311,4 1 311,45 Nemzeti Tehetség Program 

50,0 50,06 Közoktatási Információs Rendszer (KIR) fejlesztése 

80,0 80,07 Kisiskolák támogatása 

5 Egyéb feladatok támogatása 

18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása 

668,2 668,21 Határon túli oktatási feladatok támogatása 

52,0 52,02 Határon túli kulturális feladatok támogatása 

126,8 126,819 Szociális ágazati fejlesztések, szolgáltatások és programok 
támogatása 

8 Nemzetközi kulturális és oktatási kapcsolatok programjai 

97,3 97,31 Nemzetközi kétoldalú oktatási és képzési programok 

272,7 272,72 Európai Uniós és nemzetközi oktatási és képzési programok 

5 Kétoldalú munkatervi feladatok 

4,5 4,52 Kétoldalú kulturális munkatervi feladatok 

10 Kulturális és oktatási szakdiplomáciai feladatok 

8,0 8,02 Kulturális szakdiplomáciai feladatok 

9 EU tagsággal kapcsolatos feladatok 

6 EU tagságból eredő együttműködések 

10,0 10,02 EU tagságból eredő kulturális együttműködések 

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 

200,0 200,01 Filmszakmai támogatások 

210,0 210,03 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 

300,0 300,016 A Zeneakadémia felújításával kapcsolatos feladatok 

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúra 
támogatása 

113,0 113,01 Közgyűjteményi szakmai feladatok - közgyűjtemények nemzeti 
értékmentő programja 

132,0 132,02 Közművelődési szakmai feladatok 

4,0 4,03 Kulturális örökségvédelmi szakmai feladatok 

100,0 100,04 Világörökségi törvényből adódó feladatok ellátása 

37,0 37,05 Nemzeti emlékhelyekkel kapcsolatos  feladatok ellátása 

13 Művészeti tevékenységek 

525,0 525,04 Művészeti tevékenységek és egyéb fejezeti feladatok támogatása 

1 100,0 1 100,05 Előadóművészeti törvény végrehajtásából adódó feladatok  
(működési és művészeti pályázatok) 

144,7 144,77 A Nemzet Színésze cím támogatása 

90,0 90,09 Közkönyvtári kölcsönzési jogdíjak 

1 423,0 1 423,010 Művészeti nyugdíjsegélyek megtérítése 

310,0 310,014 A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok 
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15 Gyermek és ifjúsági szakmai feladatok 

1 Ifjúsági intézmény és szolgáltatásrendszer, ifjúságszakmai 
feladatok 

316,1 316,11 Gyermek és ifjúsági célú üdültetés 

3 Ifjúságpolitikai feladatok támogatása 

130,0 130,04 Gyermek és Ifjúsági Alapprogram támogatása 

16 Szociális szolgáltatások és egyéb szociális feladatok támogatása 

162,0 162,01 Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások fejlesztése, szakmai 
feladatok támogatása 

92,0 92,06 Családpolitikai Programok 

83,0 83,07 Családpolitikai célú pályázatok 

17 Egyes szociális pénzbeli támogatások 

1 745,0 1 745,01 Gyermekvédelmi Lakás Alap 

1 000,0 1 000,05 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

900,0 900,06 Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása 

561,0 561,07 GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott 
támogatása 

135,0 135,018 Gyermekvédelmi szolgáltatások fejlesztése, módszertani feladatok 
ellátása 

19 Szociális célú humánszolgáltatások 

47 422,0 47 422,01 Szociális célú humánszolgáltatások állami támogatása 

13 000,0 13 000,03 Egyházi szociális intézményi kiegészítő támogatás 

5 863,8 5 863,84 Támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, jelzőrendszeres 
házi segítségnyújtás, utcai szociális munka és krízisközpont 
finanszírozása 

20 Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs szociális 
programok 

167,1 167,13 Család, esélyteremtési és önkéntes házak támogatása 

154,4 154,46 Fogyatékos személyek esélyegyenlőségét elősegítő programok 
támogatása 

479,5 479,58 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció 
támogatása 

450,9 450,912 Hajléktalanokhoz kapcsolódó közfeladatok ellátása 

95,0 95,013 Autista otthonok támogatása 

22 Egészségügyi, szociális ágazati előirányzatok 

127,6 127,62 Egészségügyi ellátási és fejlesztési feladatok 

1 221,2 1 221,23 Légimentés eszközpark bérlésével összefüggő kiadások 

700,0 700,013 Kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatása 

260,0 260,020 Egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének 
támogatása 

23 Sporttevékenység támogatása 

642,4 642,44 Versenysport támogatása 

1 710,0 1 710,05 Országos sportági szakszövetségek akadémia rendszerének 
kialakításával, továbbá az MLSZ utánpótlás-neveléssel 
összefüggő feladatainak támogatása 

6 Az olimpiai mozgalommal összefüggő, valamint egyéb, a sport 
stratégiai fejlesztését szolgáló feladatok támogatására 

2 344,9 2 344,91 Versenysport és olimpiai felkészülés szakmai támogatása 

2 354,5 2 354,52 Sporteredmények, sportszakmai tevékenység anyagi elismerése 

183,5 183,54 Doppingellenes tevékenység sportszakmai feladatai 

1 925,8 1 925,87 Utánpótlás-nevelési feladatok 

230,0 230,08 Fogyatékosok sportjának támogatása 

140,2 140,27 Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése 
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131,4 131,49 Válogatott kerettagok emelt szintű sportegészségügyi 
vizsgálatainak támogatása 

372,0 372,023 Szabadidősport támogatása 

501,7 501,724 Diák- és hallgatói sport támogatása 

15,0 15,025 Sport népszerűsítésével összefüggő kiadások 

37,2 37,228 Stratégiai és sporttudományi innovációs folyamatok működtetése 
és projektjei 

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 

864,0 864,010 Az MLSZ sportlétesítmények biztonságtechnikai fejlesztésével 
összefüggő feladatainak támogatása 

11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 

198,4 198,42 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése, 
fenntartása 

1 579,0 1 579,03 XIV. Nyári Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz (EYOF) 
kapcsolódó fejlesztések 

302,5 302,512 Magyar Sport Háza támogatása 

13 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció 
támogatása 

187,2 187,21 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukció - a 
Nagyerdei Stadion Rekontsrukciós Kft. működésének 
támogatása 

9 000,0 9 000,02 Debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója 

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok és általuk 
fenntartott intézmények támogatása 

1 Oktatási alapítványok, közalapítványok 

184,3 184,32 Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért 

35,0 35,014 Autizmus Alapítvány 

200,0 200,019 Határon túli magyar felsőoktatási intézmények támogatása 

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok 

890,0 890,010 Egyéb kulturális alapítványok működési és programtámogatása 

28 Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása 

829,9 829,91 Gazdasági társaságok által ellátott oktatási feladatok támogatása 

6 780,7 6 780,72 Gazdasági társaságok által ellátott kulturális feladatok támogatása 

210,9 210,93 Gazdasági társaságok által ellátott szociális feladatok támogatása 

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása 

22 Oktatási társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

13,6 13,62 Oktatási társadalmi civil és non-profit szervezetek, testületek, 
egyesületek, bizottságok támogatása 

23 Kulturális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

115,0 115,02 Kulturális társadalmi, civil szervezetek, szövetségek, egyesületek 
támogatása 

450,0 450,03 Területi Művelődési Intézmények Egyesülete (TEMI) 
támogatása 

30,0 30,04 Magyar Írószövetség támogatása 

24 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

100,1 100,11 Magyar Vöröskereszt támogatása 

30,0 30,02 Magyar Rákellenes Liga támogatása 

36,3 36,33 Egészségügyi társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
működési támogatása 

30,0 30,04 Magyar ILCO Szövetség támogatása 

20,0 20,05 Magyar Gyermekonkológiai Hálózat 

20,0 20,06 Daganatos Betegek Rehabilitációs Lelki Otthona 

25 Szociális társadalmi, civil és non-profit szervezetek 
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208,5 208,55 Fogyatékos személyek érdekvédelmi szervezetei és szolidaritási 
programok támogatása 

122,0 122,06 Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetsége 

154,0 154,07 Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 

149,0 149,08 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 

154,0 154,09 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 

19,0 19,010 Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Szövetsége 

47,0 47,011 Autisták Országos Szövetsége 

19,0 19,012 Siketvakok Országos Egyesülete 

29,0 29,013 Értelmi Sérülteket Szolgáló Társadalmi Szervezetek és 
Alapítványok Országos Szövetsége 

618,7 618,721 Karítatív tevékenységet végző szervezetek támogatása 

26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezetek 

450,0 450,02 Magyar Olimpiai Bizottság 

300,0300,035 Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez 

4 613,0 4 613,039 Szociális intézményi foglalkoztatás támogatása 

11 220,4 11 220,446 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 
bértámogatás 

24 500,0 24 500,047 Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő 
költségkompenzáció 

952,0 952,051 Miniszteri tartalék és egyéb felügyeleti feladatok támogatása 

3 042,0 3 042,054 Nemzeti Együttműködési Alap 

55 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások 

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

750,0 750,01 Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények 
támogatása 

50,0 50,02 Egyházi kulturális programok támogatása 

2 Egyházi hit- és egyéb oktatási tevékenység támogatása 

3 100,0 3 100,01 Hittanoktatás támogatása 

200,0 200,02 Egyházi oktatási programok támogatása (Templom és Iskola) 

10 580,0 10 580,03 Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és 
kiegészítése 

16 950,0 16 950,04 Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék 

5 Kistelepülési és szórvány egyházi támogatások 

1 600,0 1 600,01 Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő 
egyházi személyek jövedelempótléka 

200,0 200,02 Egyházi szórványprogramok támogatása 

200,0 200,03 Hátrányos helyzetű kistelepülések felzárkózása egyházi komplex 
programjainak támogatása (Testi és lelki kenyér) 

1 350,0 1 350,07 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások 

567,1 567,156 Nemzetiségi támogatások 

57 Országos nemzetiségi önkormányzatok és média támogatása 

43,7 43,71 Bolgár Országos Önkormányzat és Média 

44,9 44,92 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata és Média 

144,5 144,53 Országos Horvát Önkormányzat és Média 

214,1 214,14 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Média 

89,6 89,65 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata és Média 

267,2 267,26 Országos Roma Önkormányzat és Média 

47,0 47,07 Országos Lengyel Önkormányzat és Média 
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42,5 42,58 Országos Örmény Önkormányzat és Média 

128,0 128,09 Országos Szlovák Önkormányzat és Média 

64,0 64,010 Országos Szlovén Önkormányzat és Média 

78,7 78,711 Szerb Országos Önkormányzat és Média 

36,1 36,112 Országos Ruszin Önkormányzat és Média 

36,2 36,213 Ukrán Országos Önkormányzat és Média 

58 Országos nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott 
intézmények támogatása 

30,2 30,21 Bolgár Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

12,5 12,52 Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

64,6 64,63 Országos Horvát Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

168,0 168,04 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

25,5 25,55 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata által 
fenntartott intézmények támogatása 

78,6 78,66 Országos Roma Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

18,6 18,67 Országos Lengyel Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

7,0 7,08 Országos Örmény Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

158,7 158,79 Országos Szlovák Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

21,9 21,910 Országos Szlovén Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

61,4 61,411 Szerb Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

7,8 7,812 Országos Ruszin Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

8,0 8,013 Ukrán Országos Önkormányzat által fenntartott intézmények 
támogatása 

59 Társadalmi felzárkózást segítő programok 

60,0 60,04 Roma kultúra támogatása 

510,0 510,05 Társadalmi, gazdasági, területi hátránykiegyenlítést elősegítő 
programok, szakkollégiumok 

96,0 96,06 Felzárkózás-politika koordinációja 

2 067,1 2 067,17 Roma ösztöndíj programok 

1 073 968,6793 304,31 867 272,91 -  20. cím összesen:

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 21
1 Családi támogatások 

354 015,01 Családi pótlék 

5 628,02 Anyasági támogatás 

64 150,03 Gyermekgondozási segély 

13 973,04 Gyermeknevelési támogatás 

2 040,15 Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése 

7 174,06 Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások 

6 356,17 Életkezdési támogatás 

1 633,58 Gyermektartásdíjak megelőlegezése 

2 Korhatár alatti ellátások 

85 307,31 Szolgálati járandóság 
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218 451,82 Korhatár előtti ellátás, balettművészeti életjáradék 

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 

8 906,81 Átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítése és kereset-
kiegészítése 

3 617,22 Mezőgazdasági járadék 

31 529,23 Fogyatékossági támogatás és a vakok személyi járadéka 

16 828,04 Politikai rehabilitációs és más nyugdíj-kiegészítések 

4 244,25 Házastársi pótlék 

75,06 Egyéb támogatások (Cukorbetegek támogatása, Lakbértámogatás) 

450,07 Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 

4 Különféle jogcímen adott térítések 

18 500,01 Közgyógyellátás 

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás 

1 650,04 Folyósított ellátások utáni térítés 

4 400,05 Gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben 
részesülők kompenzációja 

854 329,221. cím összesen:

1 520,0Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása 22

1 073 968,6793 304,32 723 122,1XX. fejezet összesen:

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

2 292,1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása 1
49,6Működési költségvetés1

876,3Személyi juttatások1
228,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
585,7Dologi kiadások3
371,1Egyéb működési célú kiadások5

Felhalmozási költségvetés2
280,1Beruházások1

2 292,149,62 341,7XXX. fejezet összesen:

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

8 679,6Központi Statisztikai Hivatal 1
614,9Működési költségvetés1

5 717,1Személyi juttatások1
1 465,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1 968,0Dologi kiadások3

22,0Egyéb működési célú kiadások5
35,5Felhalmozási költségvetés2

101,9Beruházások1
20,0Felújítások2
35,2Egyéb felhalmozási kiadások3

178,5KSH Könyvtár 4
6,0Működési költségvetés1

123,5Személyi juttatások1
32,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
28,7Dologi kiadások3
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90,8KSH Népességtudományi Kutató Intézet 5
17,4Működési költségvetés1

74,7Személyi juttatások1
20,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
13,3Dologi kiadások3

8 948,9673,89 622,7XXXI. fejezet összesen:

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

MTA Titkársága 1
1 069,91 MTA Igazgatása 

3,1Működési költségvetés1
795,2Személyi juttatások1
203,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
74,0Dologi kiadások3

15,0Felhalmozási költségvetés2
15,0Egyéb felhalmozási kiadások3

4 713,82 MTA Doktori tiszteletdíjak és Bolyai ösztöndíjak 

21,1Működési költségvetés1
3 935,0Személyi juttatások1

765,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
34,9Dologi kiadások3

2 380,83 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak 

Működési költségvetés1
1 895,7Személyi juttatások1

483,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
1,6Dologi kiadások3

203,74 MTA Köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
107,4Személyi juttatások1
16,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
76,9Dologi kiadások3
3,0Egyéb működési célú kiadások5

145,45 MTA Területi akadémiai bizottságok titkársága 

84,7Működési költségvetés1
108,3Személyi juttatások1
29,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
91,9Dologi kiadások3
0,6Egyéb működési célú kiadások5

12,16 Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia 

1,5Működési költségvetés1
9,1Személyi juttatások1
2,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2,1Dologi kiadások3

337,98 Nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi tagdíjak 

Működési költségvetés1
121,2Személyi juttatások1
19,5Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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197,2Dologi kiadások3
MTA Könyvtára 2

565,31 MTA Könyvtára 

154,1Működési költségvetés1
416,0Személyi juttatások1
107,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
194,3Dologi kiadások3

76,6Felhalmozási költségvetés2
78,6Beruházások1

Kutatóközpontok, kutatóintézetek 3
14 315,71 MTA Kutatóintézetek 

14 214,0Működési költségvetés1
14 990,0Személyi juttatások1
4 034,6Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
6 411,8Dologi kiadások3

117,0Egyéb működési célú kiadások5
509,2Felhalmozási költségvetés2

3 378,2Beruházások1
97,3Felújítások2
10,0Egyéb felhalmozási kiadások3

3 089,9 3 089,92 Lendület Program 

1 742,0 1 742,03 Infrastruktúra fejlesztés 

476,9 476,94 Európai Uniós és hazai kutatóintézeti pályázatok támogatása 

898,3 898,35 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 

MTA Támogatott Kutatóhelyek 4
2 291,61 MTA Támogatott Kutatóhelyek 

15,0Működési költségvetés1
1 740,3Személyi juttatások1

439,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
122,0Dologi kiadások3

Felhalmozási költségvetés2
5,2Beruházások1

400,02 Új akadémiai kutatócsoportok létrehozása az egyetemeken 

Működési költségvetés1
160,0Személyi juttatások1
40,0Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

200,0Dologi kiadások3
725,3MTA Létesítménygazdálkodási Központ 5

586,0Működési költségvetés1
331,4Személyi juttatások1
89,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

827,3Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

63,3Beruházások1
204,3MTA Jóléti intézmények 6

301,7Működési költségvetés1
222,7Személyi juttatások1
64,4Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
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217,9Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

1,0Beruházások1
363,8OTKA Iroda 7

Működési költségvetés1
197,5Személyi juttatások1
48,3Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

105,0Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

13,0Beruházások1
Fejezeti kezelésű előirányzatok 8

80,9 80,91 Társadalmi szervezetek és alapítványok támogatása (tudományos 
társaságok, Nagy Imre Alapítvány, Bolyai Műhely Alapítvány) 

46,6 46,62 Határon túli magyar tudósok és tudományos szervezetek 
támogatása 

10,0 10,03 Kolozsvári Akadémiai Bizottság támogatása 

7 686,0 7 686,04 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 

198,5 198,55 Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása 

447,9 447,913 Szakmai feladatok teljesítése 

723,8 723,815 Központi kezelésű felújítások 

43 130,415 982,059 112,4XXXIII. fejezet összesen:

XXXIV. MAGYAR M ŰVÉSZETI AKADÉMIA

MMA Titkársága 1
1 201,61 MMA Titkárság Igazgatása 

Működési költségvetés1
291,7Személyi juttatások1
75,7Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

634,2Dologi kiadások3
Felhalmozási költségvetés2

200,0Beruházások1
767,42 MMA köztestületi feladatok 

Működési költségvetés1
467,2Személyi juttatások1
126,1Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
174,1Dologi kiadások3

Fejezeti kezelésű előirányzatok 4
100,0 100,01 Országos művészeti társaságok, szövetségek és társult szervezetek 

támogatása 
153,0 153,02 Magyar Művészetek Háza Programok 

10,0 10,03 Konferenciák, nemzetközi tagdíjak 

50,0 50,05 Művészeti könyv- és folyóirat támogatás 

50,0 50,06 Kutatási tevékenység támogatása 

110,0 110,07 Pályázati alapok 

13,0 13,08 Vigadó Galéria kiállításai 

2 455,02 455,0XXXIV. fejezet összesen:

XLI. ADÓSSÁGSZOLGÁLATTAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
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Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 1
1 Devizahitelek kamatelszámolásai 

1 Nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől 
felvett hitelek kamatelszámolásai 

31 030,42 EBB hitelek kamatelszámolásai 

235,43 KfW hitelek kamatelszámolásai 

7 117,54 ET Fejlesztési Bank hiteleinek kamatelszámolásai 

1 040,66 MÁV-tól és a GySEV-től 2002-ben átvállalt hitelek 
kamatelszámolásai 

516,67 ÁAK Rt-től 2002-ben átvállalt devizahitelek kamatelszámolásai 

4,68 EBRD hitelek kamatelszámolásai 

23 480,79 IMF hitelek kamatelszámolásai 

31 103,310 EB hitelek kamata 

654,911 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 
(külföldi bank felé) 

2 Belföldi devizahitelek kamata 

2 876,91 Önkormányzatoktól 2011-ben átvállalt devizahitelek kamata 
(belföldi bank felé) 

2 Devizakötvények kamatelszámolásai 

1 Külföld felé 

301 503,51 1999-től kibocsátott devizakötvények kamatelszámolásai 

0,42 Amerikai kötvények kamata 

1 023,25 Devizaszámla kamatelszámolásai 

1 076,65 IMF hitelből származó betét kamata 

A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 2
1 Forinthitelek kamatelszámolásai 

2 Egyéb hitelek kamatelszámolásai 

29 412,618 EBB forint hitelek kamatelszámolásai 

3 904,019 ET Fejlesztési Bank Hiteleinek kamatelszámolásai 

1 535,120 MÁV-tól 2011-ben átvállalt forint hitelek kamata 

2 Államkötvények kamatelszámolása 

1 Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 

62 251,4726 306,61 Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
kamatelszámolásai 

2 Nem piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolása 

727,51 Lakással kapcsolatos államkötvények kamatelszámolásai 

17 440,12 Konszolidációval kapcsolatos államkötvények 
kamatelszámolásai 

8 986,04 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 
államkötvények kamatelszámolásai 

1 052,17 Alárendelt kölcsöntőkekötvény kamatelszámolása 

3 Kincstárjegyek kamatelszámolásai 

105 856,51 Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása 

31 782,22 Lakossági kincstárjegyek kamatelszámolása 

33 841,54 Kincstári egységes számla forintbetét kamatelszámolásai 

Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 3
1 Jutalékok és egyéb költségek 

1 Deviza elszámolások 

4 344,61 Piaci kibocsátások, hitelfelvételek, átvállalások elszámolásai 

8 316,92 Forint elszámolások 

1 500,02 Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs kiadások 
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980,03 Adósságkezelés költségei 

99 244,81 340 656,9XLI. fejezet összesen:

XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI 
ÉS KIADÁSAI

Vállalkozások költségvetési befizetései 1
380 800,01 Társasági adó 

8 100,03 Hitelintézeti járadék 

72 000,04 Pénzügyi szervezetek különadója 

39 000,05 Cégautóadó 

178 200,06 Egyszerűsített vállalkozói adó 

95 000,07 Bányajáradék 

58 100,08 Játékadó 

9 Ökoadó 

17 500,01 Energiaadó 

8 500,02 Környezetterhelési díj 

33 500,010 Egyéb befizetések 

40 000,011 Energiaellátók jövedelemadója 

65 000,012 Rehabilitációs hozzájárulás 

5 000,013 Egyes ágazatokat terhelő különadó 

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 2
2 826 400,01 Általános forgalmi adó 

913 100,02 Jövedéki adó 

15 000,03 Regisztrációs adó 

44 000,04 Távközlési adó 

283 000,05 Pénzügyi tranzakciós illeték 

52 500,06 Biztosítási adó 

Lakosság költségvetési befizetései 3
1 540 310,61 Személyi jövedelemadó 

150,02 Egyéb lakossági adók 

110 400,04 Lakossági illetékek 

44 100,05 Gépjárműadó 

900,06 Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó egyes 
jövedelmeinek különadója 

Egyéb költségvetési bevételek 4
1 Vegyes bevételek 

4 226,08 Egyéb vegyes bevételek 

2 206,09 Kezesség-visszatérülés 

2 Központosított bevételek 

31 826,61 Bírságbevételek 

60 000,12 Termékdíjak 

19 154,73 Egyéb központosított bevételek 

Költségvetési befizetések 5
30 475,81 Központi költségvetési szervek 

Egyéb uniós bevételek 7
9 594,02 Vámbeszedési költség megtérítése 

193,63 Cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 

4 Uniós támogatások utólagos megtérülése 
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24 182,84 Kohéziós Alap 

Tőke követelések visszatérülése 8
342,61 Kormányhitelek visszatérülése 

1 477,6Diákhitel 2 konstrukció kamattámogatása 28
Lakástámogatások 29

173 900,01 Egyéb lakástámogatások 

Vállalkozások folyó támogatása 30
2 Egyéb vállalati támogatások 

1 Termelési támogatás 

225,02 Mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb 
kártérítési kötelezettségeinek átvállalása 

5,07 Egyéb megszűnt jogcímek miatt járó támogatás 

3 Normatív támogatások 

7 000,03 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 

93 000,0Szociálpolitikai menetdíj támogatás 31
Egyéb költségvetési kiadások 32

1 Vegyes kiadások 

2 500,04 Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások 

1,05 Szanálással kapcsolatos kiadások 

500,06 Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése 

7 Védelmi felkészítés előirányzatai 

207,01 Honvédelmi- és gazdasági felkészülés központi kiadásai 

835,02 Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális működési 
feltételeinek biztosítása 

3 900,011 Egyéb vegyes kiadások 

7 800,012 1% SZJA közcélú felhasználása 

0,519 Mehib és Eximbank behajtási jutaléka 

1,021 Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések 

1 620,022 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 

Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése 33
200,03 Eximbank Zrt. által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési 

kötelezettség 
4 360,04 MEHIB Zrt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési 

kötelezettség 
19 000,05 Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettség 
2 200,07 Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteiből 

eredő fizetési kötelezettség 
400,010 A közszférában dolgozók lakáshiteleihez vállalt kezességből eredő 

fizetési kötelezettség 
200,013 Agrárhitelekhez vállalt kezességekből eredő fizetési kötelezettség 

2 000,014 A "fészekrakó" programhoz vállalt kezességből eredő fizetési 
kötelezettség 

1 853,015 MFB Zrt. által nyújtott hitelekből és vállalt garanciaügyletekből 
eredő fizetési kötelezettség 

19,416 Áthidaló hitelprogramra vállalt kezességekből eredő fizetési 
kötelezettség 

Kormányzati rendkívüli kiadások 34
2 Pénzbeli kárpótlás 

2 152,81 Pénzbeli kárpótlás 

1 710,92 Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás 

80,93 Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei 
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Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 35
1 Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 

57 186,85 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-átadás 

2 Egészségbiztosítási Alap támogatása 

327 571,04 Járulék címen átadott pénzeszköz 

260 951,95 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott 
pénzeszköz 

24 000,07 Baleseti adó kiesés miatt átadott pénzeszköz 

Nemzetközi elszámolások kiadásai 36
1 Nemzetközi tagdíjak 

725,21 IBRD alaptőkeemelés 

1 100,52 IBRD alaptőke értékállóságának biztosítása 

5,23 CEB tagdíj 

31,34 Bruegel tagdíj 

2 Nemzetközi multilaterális segélyezési tevékenység 

1 200,31 IDA alaptőke-hozzájárulás 

45,02 IMF HIPC segélyprogramban való részvétel kamattámogatása 

37,43 Hozzájárulás az EBRD által kezelt Nyugat-Balkáni Alaphoz 

99,74 EU Szomszédsági Beruházási Eszköz 

40,03 Egyéb kiadások 

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 37
35 962,51 ÁFA alapú hozzájárulás 

230 900,12 GNI alapú hozzájárulás 

14 773,43 Brit korrekció 

1 963,84 Hollandia és Svédország számára teljesítendő bruttó GNI 
csökkentés 

1,7Követeléskezelés költségei 41
Alapok támogatása 42

10 000,01 Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása 

11 572,82 Bethlen Gábor Alap támogatása 

13 785,13 Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása 

12,34 Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 
támogatása 

7 012 762,81 319 115,1XLII. fejezet összesen:

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 1
1 Értékesítési bevételek 

2 000,01 Ingatlan értékesítésből származó bevételek 

70,02 Egyéb eszközök értékesítésből származó bevételek 

2 Hasznosítási bevételek 

1 Bérleti díjak 

800,03 Egyéb bérleti díj 

2 570,02 Vagyonkezelői díj 

29 590,03 Osztalékbevételek 

4 Koncessziós díjak 

1 059,61 Szerencsejáték koncessziós díj 

1 204,82 Infrastruktúra koncessziókból származó díj 
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500,03 Egyéb bevételek 

Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 2
1 Felhalmozási jellegű kiadások 

1 Ingatlan-beruházások, ingatlanvásárlás 

33 000,01 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által végrehajtott 
ingatlanvásárlások 

8 550,02 Az MNV Zrt. ingatlan-beruházásai, ingatlanvásárlásai 

50,02 Egyéb eszközök vásárlása 

4 Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások 

6 050,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

750,02 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

500,05 Volt szovjet ingatlanok környezeti kármentesítése 

1 170,07 Európai Uniós pályázatokhoz önrész biztosítása 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

2 900,01 Üzemeltetés, fenntartás, karbantartás, javítás 

1 250,02 Ingatlanok őrzése 

1 000,03 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által kezelt ingatlanok fenntartása, 
karbantartása 

1 650,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

4 Állami tulajdonú társaságok támogatása 

2 160,01 Az MNV Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

5 100,02 A Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása 

3 550,03 Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos 
kifizetések 

3 Az államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 

30,01 Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések 

200,02 Kezesi felelősségből eredő kifizetések 

30,03 Konszernfelelősség alapján történő kifizetések 

10 000,05 Az állam tulajdonosi felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi 
feladatok finanszírozása 

1 600,06 Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások 

500,07 Egyéb szerződéses kötelezettségek 

8 Egyéb jogszabályból eredő kiadások 

1 900,01 Kárpótlási jegyek életjáradékra váltása 

4 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

1 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

750,01 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos restitúciós perek 
kiadásai 

1 310,02 Az MNV Zrt. tevékenységével kapcsolatos egyéb kiadások 

300,03 Az MFB Zrt. tevékenységével kapcsolatos kifizetések 

1 000,04 A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. tevékenységével kapcsolatos 
kiadások 

90,02 Eljárási költségek, perköltségek 

3 A tulajdonosi joggyakorló szervezetek működésének támogatása 

7 100,01 Az MNV Zrt. működésének támogatása 

500,02 Az MFB Zrt. működésének támogatása 

10 300,04 Átcserélhető kötvény kamatfizetése 
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2 000,05 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése 

2 000,06 A MÁV-csoport dolgozóinak pénzügyi ösztönzése 

4 700,05 Fejezeti tartalék 

1 000,08 ÁFA elszámolás 

37 794,4112 990,0XLIII. fejezet összesen:

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS 
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek 1
1 Értékesítési bevételek 

1 Ingatlan értékesítéséből származó bevételek 

1 500,01 Termőföld értékesítésből származó bevételek 

10,03 Egyéb ingatlanok értékesítéséből származó bevételek 

2 Hasznosítási bevételek 

9 800,01 Haszonbérleti díj 

500,03 Egyéb bevételek 

A Nemzeti Földalappal kapcsolatos kiadások 2
1 Felhalmozási jellegű kiadások 

1 Ingatlan vásárlás 

4 000,01 Termőföld vásárlás 

2 Hasznosítással kapcsolatos folyó kiadások 

11 000,01 Életjáradék termőföldért 

2 Ingatlanok fenntartásával járó kiadások 

100,01 Hasznosítási kötelezettség kiadásai 

300,03 Egyéb vagyonkezelési kiadások 

3 A vagyongazdálkodás egyéb kiadásai 

300,01 Tanácsadók, értékbecslők és jogi képviselők díja 

25,02 Eljárási költségek, díjak 

1 000,03 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérés 

500,04 Állami tulajdonú ingatlanvagyon jogi rendezése 

475,05 Bírósági döntésből eredő kiadások 

1 000,04 Fejezeti tartalék 

11 810,018 700,0XLIV. fejezet összesen:

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP

Aktív támogatások 1
27 000,01 Foglalkoztatási és képzési támogatások 

6 000,07 Járulékkedvezmény megtérítés 

27 500,0Szakképzési és felnőttképzési támogatások 2
Passzív kiadások 4

59 000,01 Álláskeresési ellátások 

361,94 Nyugdíjbiztosítási Alapnak átadás 

6 000,0Bérgarancia kifizetések 5
300,0Működtetési célú kifizetések 6

153 779,8Start-munkaprogram 8
4 000,0Egyenlegtartási és kockázatkezelési keret 13

EU-s elő- és társfinanszírozás 14
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LXIII

35 000,01 TÁMOP 1.1 Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások 

11 000,02 TÁMOP 1.2 Foglalkoztatást ösztönző normatív támogatások 

16 279,63 Foglalkoztathatóság és Alkalmazkodóképesség EU-s 
társfinanszírozása 

39 000,0TÁMOP intézkedések bevételei 25
Egyéb bevétel 26

850,01 Területi egyéb bevétel 

1 000,02 Központi egyéb bevétel 

800,03 Szakképzési és felnőttképzési egyéb bevétel 

61 714,3Szakképzési hozzájárulás 31
1 000,0Bérgarancia támogatás törlesztése 33

123 514,3Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulék Nemzeti 
Foglalkoztatási Alapot megillető hányada 

35

10 000,0Költségvetési támogatás 36
82 342,7Szociális hozzájárulási adó Nemzeti Foglalkoztatási Alapot 

megillető hányada 
38

320 221,3346 221,31 -  38. cím összesen:

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap függő, átfutó és hitellel 
kapcsolatos tételei 

50

26 000,02 Betétállomány változása 

346 221,3346 221,3LXIII. fejezet összesen:

LXV. BETHLEN GÁBOR ALAP

Költségvetési támogatás 2
11 572,83 Eseti támogatás 

Alapból nyújtott támogatások 4
4 820,01 Oktatás-nevelési támogatás 

465,32 Határtalanul! program támogatása 

216,03 Magyarság Háza program támogatása 

3 826,35 Nemzeti jelentőségű intézmények támogatása 

1 435,26 Egyéb támogatások 

810,0Alapkezelő működési költségei 5

11 572,811 572,8LXV. fejezet összesen:

LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP

Kis- és közepes aktivitású radioaktívhulladék-tárolók beruházása, 
fejlesztése 

1

3 704,91 Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) beruházása 

417,02 Püspökszilágyi Radioaktív Hulladék Feldolgozó és Tároló (RHFT) 
beruházási munkái és biztonságnövelő programja 

2 116,3Nagy aktivitású radioaktívhulladék-tároló telephely kiválasztása 2
2 274,7Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának bővítése, felújítása 3

Nukleáris létesítmények leszerelésének előkészítése 4
492,31 Paksi Atomerőmű és KKÁT leszerelésének előkészítése 

5 134,0RHK Kft. m űködése, radioaktívhulladék-tárolók és a KKÁT 
üzemeltetési kiadásai 

5

1 140,8Társadalmi ellenőrzési és információs társulások támogatása 6
214,2Alapkezelőnek működési célra 7
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LXVI

Nukleáris létesítmények befizetései 8
19 329,41 Paksi Atomerőmű Zrt. befizetése 

6,5Radioaktív hulladékok végleges, eseti elhelyezése 9
13 785,1Költségvetési támogatás 10

1,1Egyéb bevételek 11

33 122,115 494,21 -  11. cím összesen:

A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos 
tételei 

50

17 627,91 Betétállomány változása 

33 122,133 122,1LXVI. fejezet összesen:

LXVII. NEMZETI KULTURÁLIS ALAP

3 955,8Nemzeti és egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének, 
terjesztésének támogatása 

1

2 363,8Évfordulók, hazai fesztiválok és rendezvények, valamint azokon 
való részvétel támogatása 

2

1 706,8Nemzetközi fesztiválok, rendezvények és azokon való részvétel 
támogatása 

3

425,0Művészeti alkotások új irányzatai, új kulturális kezdeményezések 
támogatása 

4

7,0Kultúrával kapcsolatos tudományos kutatások támogatása 5
259,6Épített örökség, építőművészet támogatása 6

1 071,4Kultúrateremt ő-, közvetítő, valamint egyéni és közösségi 
tevékenységek támogatása 

7

0,8Szakmai díjazáshoz való hozzájárulás 8
2,8Nemzetközi tagdíjak 9

907,0Működési kiadások 10
250,0Egyéb bevételek 22

10 000,0Játékadó NKA-t megillető része 24
50,0Kulturális adó 26

400,0Szerzői jogi törvény alapján a közös jogkezelőktől származó 
befizetések 

27

10 700,010 700,0LXVII. fejezet összesen:

LXVIII. WESSELÉNYI MIKLÓS ÁR- ÉS 
BELVÍZVÉDELMI KÁRTALANÍTÁSI ALAP

4,9Rendszeres befizetés 1
12,3Költségvetési támogatás 3

17,2Működési kiadások 6

17,217,2LXVIII. fejezet összesen:

LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS 
ALAP

42 785,8Hazai innováció támogatása 1
5 984,2A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innováció 

támogatása 
2

1 680,0Alapkezelőnek átadott pénzeszköz 7
47 950,0Innovációs járulék 19

250,0Egyéb bevételek 20
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LXIX

2 850,0Visszterhes támogatások 22
600,0Európai Együttműködő Államok Terve (PECS) programban való 

részvétel támogatása 
24

51 050,051 050,0LXIX. fejezet összesen:

LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
1 944 903,51 Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és 

munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék 

2 Biztosítotti nyugdíjjárulék 

824 096,11 Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

1 405,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

4 928,15 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 

15 590,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 

1 450,011 Korkedvezmény-biztosítási járulék 

13 541,75 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

57 186,85 Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz átvétel 

7 Nyugdíjbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

9 500,03 Kifizetések visszatérülése és egyéb bevételek 

Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 2
1 Nyugellátások 

2 261 774,11 Öregségi nyugdíj 

3 Hozzátartozói nyugellátás 

45 950,01 Árvaellátás 

339 220,02 Özvegyi nyugellátás 

4 Egyösszegű méltányossági kifizetések 

500,02 Egyszeri segély 

130 020,06 Szolgálatfüggő nyugellátás 

4 Nyugdíjbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátáshoz kapcsolódó kiadások 

6 200,02 Postaköltség 

1 250,03 Egyéb kiadások 

78 648,15 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére E. Alapnak átadott 
pénzeszköz 

Vagyongazdálkodás 3
3,03,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

2 872 604,22 863 565,21 -  3. cím összesen:

Nyugdíjbiztosítási költségvetési szervek 5
3 640,41 Központi hivatali szerv 

1 830,0Működési költségvetés1
1 510,7Személyi juttatások1

394,2Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
3 381,4Dologi kiadások3

3,0Egyéb működési célú kiadások5
Felhalmozási költségvetés2

181,1Beruházások1
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LXXI

5 398,62 Igazgatási szervek 

30,0Működési költségvetés1
4 016,3Személyi juttatások1
1 046,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2

365,5Dologi kiadások3

9 039,01 860,010 899,05. cím összesen:

9 039,02 874 464,22 874 464,2LXXI. fejezet összesen:

LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 1
162 485,81 Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és 

munkáltatói egészségbiztosítási járulék 
579 300,02 Biztosítotti egészségbiztosítási járulék 

3 Egyéb járulékok és hozzájárulások 

27 710,01 Egészségügyi szolgáltatási járulék 

260,02 Megállapodás alapján fizetők járulékai 

14 821,04 Munkáltatói táppénz hozzájárulás 

80,05 Egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher 

1 410,010 Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítések 

103 791,04 Egészségügyi hozzájárulás 

3 900,05 Késedelmi pótlék, bírság 

6 Költségvetési hozzájárulások 

5 400,02 Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos költségvetési 
hozzájárulás 

327 571,06 Járulék címen átvett pénzeszköz 

260 951,97 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átvett pénzeszköz 

24 000,08 Baleseti adó kiesés miatt átvett pénzeszköz 

7 Egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos egyéb bevételek 

610,01 Terhességmegszakítás egyéni térítési díja 

4 700,02 Baleseti és egyéb kártérítési megtérítések 

1 500,03 Kifizetések visszatérítése és egyéb bevételek 

7 Gyógyszergyártók és forgalmazók befizetései 

9 000,01 Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói 
befizetések 

21 000,02 Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételek 

8 Nemzetközi egyezményből eredő ellátások megtérítése 

1 400,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

2,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

11 Egészségügyi szolgáltatók visszafizetése 

75,01 Gyógyszertámogatással, gyógyászati segédeszköz támogatással 
kapcsolatos ellenőrzésekből eredő visszafizetések 

300,02 Egészségügyi szolgáltatók egyéb visszafizetése 

20 000,013 Népegészségügyi termékadó 

78 648,18 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett 
pénzeszköz 

Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 2
2 Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai 
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LXXII

40 165,01 Terhességi-gyermekágyi segély 

2 Táppénz 

53 048,01 Táppénz 

2 433,02 Gyermekápolási táppénz 

6 019,03 Baleseti táppénz 

3 Betegséggel kapcsolatos segélyek 

1 400,01 Külföldi gyógykezelés 

450,04 Egyszeri segély 

916,04 Kártérítési járadék 

8 618,05 Baleseti járadék 

95 365,36 Gyermekgondozási díj 

339 600,07 Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 

3 Természetbeni ellátások 

1 Gyógyító-megelőző ellátás 

82 115,91 Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás 

17 966,22 Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem 

22 264,43 Fogászati ellátás 

6 046,95 Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás 

23 171,18 Művesekezelés 

4 097,69 Otthoni szakápolás 

1 000,011 Működési költségelőleg 

8 000,013 Célelőirányzatok 

25 770,715 Mentés 

21 057,017 Laboratóriumi ellátás 

622 016,418 Összevont szakellátás 

4 200,02 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatása 

200,03 Anyatej-ellátás 

4 Gyógyszertámogatás 

157 981,01 Gyógyszertámogatás kiadásai 

10 000,02 Speciális beszerzésű gyógyszerkiadás 

30 000,04 Gyógyszertámogatási céltartalék 

5 Gyógyászati segédeszköz támogatás 

4 800,01 Kötszertámogatás 

300,02 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzés támogatása 

38 213,03 Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás 

4 800,06 Utazási költségtérítés 

7 Nemzetközi egyezményből eredő és külföldön történő ellátások 
kiadásai 

5 200,01 EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

190,02 Nem EU tagállamokkal kapcsolatos elszámolások 

220,03 Külföldi sürgősségi gyógykezelés 

20 400,08 Természetbeni ellátások céltartaléka 

4 Egészségbiztosítás egyéb kiadásai 

4 Egyéb, ellátásokhoz kapcsolódó kiadások 

1 200,01 Kifizetőhelyeket megillető költségtérítés 

1 145,02 Postaköltség 

1 800,03 Egyéb kiadások 

100,05 Gyógyszergyártók ellentételezése, elszámolási különbözet 
rendezése 
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3 600,07 Gyógyszertárak juttatása 

Vagyongazdálkodás 3
15,015,01 Ellátások fedezetére szolgáló vagyongazdálkodás 

1 648 930,81 665 884,51 -  3. cím összesen:

Egészségbiztosítási költségvetési szervek 5
8 714,81 Központi hivatali szerv 

424,6Működési költségvetés1
5 091,7Személyi juttatások1
1 288,8Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó2
2 583,9Dologi kiadások3

175,0Egyéb működési célú kiadások5

8 714,8424,69 139,45. cím összesen:

8 714,81 649 355,41 675 023,9LXXII. fejezet összesen:

K I A D Á S I    F Ő Ö S S Z E G : 15 476 978,6

14 799 701,6B E V É T E L I    F Ő Ö S S Z E G : 

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE : -677 277,0
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2. melléklet a 2012. évi …. törvényhez 

A helyi önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása 

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 

1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 107 897,3 millió forint 

A központi költségvetés támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában 
meghatározott egyes feladatok, így az igazgatással, a településfejlesztéssel, 
településrendezéssel, településüzemeltetéssel, a környezet-egészségüggyel, a lakás- és 
helyiséggazdálkodással, a helyi környezet- és természetvédelemmel, vízgazdálkodással, 
vízkárelhárítással, ivóvízellátással, szennyvízkezeléssel, a védelemmel, a helyi adóval, 
gazdaságszervezéssel, turizmussal, a kistermelők, őstermelők értékesítési lehetőségeinek 
biztosításával, a sport, ifjúsági, nemzetiségi ügyekkel, a közbiztonsággal, a helyi közösségi 
közlekedéssel, a hulladékgazdálkodással és a távhőszolgáltatással kapcsolatos feladatok 
ellátásához. 

A támogatás a településkategóriánként – a nettó működési kiadásokra figyelemmel –
számított átlagos, egy főre jutó kiadási szint, és a településenkénti egy főre jutó elvárt 
bevétel különbségén alapszik.  

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szintek számítása során a 
legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó értékkel rendelkező települési 
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásra kerül.  

A településkategóriánkénti átlagos, egy főre jutó kiadási szint és a település lakosságszáma 
szorzataként számított önkormányzati kiadási szintet csökkenti az önkormányzat elvárt 
bevétele. Az elvárt bevételt az önkormányzat 2011. évi gépjárműadó bevételének 40%-a, 
valamint az elvárt helyi adó összege jelenti.  

Az elvárt helyi adó a 2011. évi iparűzési adóalapból a maximális adókulcs felével, 1%-kal 
számított összeget, valamint a további helyi adókból származó 2011. évi bevétel felét 
együttesen jelenti. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzési adórendelettel rendelkező 
települési önkormányzat a 2012. I. félévi költségvetési beszámoló keretében szolgáltatott 
adatot a 2011. évi iparűzési adóalap összegéről. A 2011. július 1-jén hatályos iparűzési 
adórendelettel nem rendelkező települési önkormányzat esetében az egy főre jutó elvárt 
iparűzési adó megegyezik az önkormányzattípus, azon belül a népességszám szerinti 
kategóriába tartozó települési önkormányzatok egy főre jutó iparűzési adóalapja – a 
legalacsonyabb és legmagasabb egy főre jutó iparűzési adóalapú települési 
önkormányzatok egy-egy tizede figyelmen kívül hagyásával – számított átlagának 1%-
ával.  

2. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 4 891,3 millió forint* 

Az előirányzat a megyei önkormányzatok feladataihoz kapcsolódó működési kiadások 
támogatását szolgálja. 

                                                 
* A 2012. évi megyei tartalék felosztása következtében az előirányzat összege változhat. 
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millió forint 

Megyei önkormányzatok 
Működési 
támogatás 

Baranya Megyei Önkormányzat 247,0 

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat 279,4 

Békés Megyei Önkormányzat 239,9 

Borsod-Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat   318,1 

Csongrád Megyei Önkormányzat 254,4 

Fejér Megyei Önkormányzat 255,4 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 261,2 

Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat 283,0 

Heves Megyei Önkormányzat 226,8 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 245,9 

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 227,6 

Nógrád Megyei Önkormányzat 201,2 

Pest Megyei Önkormányzat 452,1 

Somogy Megyei Önkormányzat 229,2 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 286,8 

Tolna Megyei Önkormányzat 208,3 

Vas Megyei Önkormányzat 214,6 

Veszprém Megyei Önkormányzat 238,6 

Zala Megyei Önkormányzat 221,8 

Összesen 4 891,3 

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 

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

ELŐIRÁNYZAT: 109 883,6 millió forint 

A központi költségvetés feladathoz kötött támogatást biztosít az óvodát fenntartó 
települési önkormányzat részére az általa foglalkoztatott óvodapedagógusok, és az 
óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bérének kifizetéséhez. 

A támogatás a települési önkormányzatot 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. A támogatás összegét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási 
intézményekben tárgyú 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
138/1992. (X. 8.) kormányrendelet), továbbá egyéb, a kereseteket meghatározó 
jogszabályok szerinti kötelező kereset elemeinek kötelező szintű mértéke alapján kell 
meghatározni. 
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A támogatás számítása a következő: 

a) Az óvodai nevelésben részesülő gyermekek számának meghatározása (beleértve a 
sajátos nevelési igényű gyermekeket is) 

− a 2012/2013. és 2013/2014. nevelési évek közoktatási statisztikai tényleges 
nyitó létszám adatai alapján, továbbá 

− akik 2013. december 31-éig, vagy – a Köznev. tv. 8. § (1) bekezdésében foglalt 
feltételek megléte esetén – a felvételüktől számított hat hónapon belül a 
harmadik életévüket betöltik és a 2013/2014. nevelési évben legkésőbb 
december 31-éig első alkalommal veszik igénybe az óvodai nevelést,  

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

Nem igényelhető támogatás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 
2013. augusztus 31-éig betöltik.  

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 szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 
11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/M. §-ában 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. 

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 feladatellátó helyenként a 
települési önkormányzati fenntartónál óvodapedagógus munkakörben alkalmazottak, 
és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők egész hónapra teljes 
munkaidősre átszámított, egész számra felfelé kerekített valós létszámát (a 
továbbiakban: Pv), és valós keresetét. Majd meghatározza a Pv-hez kapcsolódó, a Kjt., 
valamint a 138/1992. (X. 8.) kormányrendelet, továbbá egyéb, a kereseteket 
meghatározó jogszabályok szerinti kötelező illetményelemek kötelező szintjén a 
számított keresetét (a továbbiakban: Ksz). 

A központosított illetményszámfejtést nem igénylő fenntartó az érintett munkavállalók 
létszámáról és valós keresetéről illetményelemenként havonta szolgáltat adatot a 
kincstár részére. 

c) A számított óvodapedagógus, és az óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül 
segítői  létszám meghatározása 

Psz = (L / Cs) x Feh + S 

Ahol: 
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Psz = adott nevelési évekre számított – az adott nevelési év minden hónapjában 
viszonyítási alapul szolgáló – óvodapedagógusok és óvodapedagógusok nevelő 
munkáját közvetlenül segítők együttes létszáma, egész számra felfelé kerekítve, 

L = adott nevelési évekre szervezett csoport(ok) összes gyermeklétszáma, 

Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre meghatározott csoport 
átlaglétszám, 

S = óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma, a Közokt. tv. és a 
Köznev. tv. vonatkozó mellékletei szerint, 

Feh = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz  

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

− a Közokt. tv.-ben, illetve a Köznev. tv.-ben meghatározott pedagógus heti 
kötelező óraszám 

hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok 
kötelező heti óraszáma alapozza meg a számítást). 

A fenti számítás nevelési évenként végzendő el, 8/12-ed súllyal a Közokt. tv., és 4/12-
ed súllyal a Köznev. tv. nevelés szervezés paraméterei szerint a Kiegészítő szabályok 
2. pontjában foglaltak alapján. 

d) A támogatás havi összegét (a továbbiakban: T) a Kincstár az alábbiak szerint 
határozza meg: 

− ha Psz < Pv, akkor T = Ksz * Psz/Pv (ahol a Psz/Pv hányadost két tizedesre 
kerekítve kell figyelembe venni) 

− ha Psz > Pv, akkor T = Ksz 

2. Óvodaműködtetési támogatás 

ELŐIRÁNYZAT: 17 000,0 millió forint 

A kötött felhasználású támogatás az óvodai nevelést biztosító, jogszabályban foglalt 
eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra szolgáló épület és 
annak infrastruktúrája folyamatos működtetéséhez szükséges kiadásokhoz kapcsolódik. 

3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 29 509,9 millió forint 

FAJLAGOS ÖSSZEG: 68 000 forint/fő/év 

A feladathoz kötött támogatás megilleti a települési önkormányzatot a közigazgatási 
területén lévő 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 – azon gyermekek, tanulók után, akik 
számára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 151. § (5) bekezdése alapján 50%-os normatív 
étkezési térítési díj-kedvezmény biztosított, illetve azok után a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő óvodások, 1-8. évfolyamos általános iskolai tanulók után, akik 
számára ingyenes étkeztetést biztosítanak.  
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Az e körbe tartozó gyermek, tanuló után csak egy jogcímen jár a támogatás. Ugyanazon 
gyermek, tanuló csak egy intézménynél vehető figyelembe. 

III. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 

1. Létalapként nyújtott szociális ellátások támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 117 000,3 millió forint 

A támogatás 

a) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoctv.) 37. § (1) bekezdés a)-d) pontjaiban szabályozott rendszeres 
szociális segélyre, a Szoctv. 38. § (2) és (5) bekezdése alapján járó lakásfenntartási 
támogatásra kifizetett összegek, a Szoctv. 55/A. § alapján adósságcsökkentési 
támogatásra, valamint az Szoctv. 55/A. § (3) bekezdése szerinti előrefizetős gáz- vagy 
áramfogyasztást mérő készülék felszerelési költségei 90%-ának, 

b) a Szoctv. 35. § (1) bekezdése alapján folyósított foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásra kifizetett összegek 80%-ának, 

c) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 32/B. §-a alapján 2012. december hónapra 
járó, 2013. januárban fizetendő időskorúak járadéka 90%-ának, 

d) a 2012. december 31-én hatályos Szoctv. 41. § (1) bekezdésében és a 43/A. § 
(1) bekezdése alapján 2012. december hónapra járó, 2013. januárban fizetendő ápolási 
díj 75%-ának, 

e) a „Sikeres Magyarországért Panel Plusz” Hitelprogram keretében lakásszövetkezet, 
illetve társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás nyújtásáról szóló 
156/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet alapján kamattámogatásra jogosultak számára 
kifizetett összeg, 

központi költségvetésből való igénylésére szolgál. 

A hajléktalan személyek részére kifizetett rendszeres szociális segély és foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, valamint a kamattámogatásban részesülők esetében a támogatás 
igénybevétele a kifizetett ellátások 100%-a alapján történik. 

Az előirányzatból támogatás igényelhető az 1945 és 1963 között törvénysértő módon 
elítéltek, az 1956-os forradalommal és szabadságharccal összefüggésben elítéltek, 
valamint a korábbi nyugdíjcsökkentés megszüntetéséről, továbbá az egyes személyes 
szabadságot korlátozó intézkedések hatálya alatt állt személyek társadalombiztosítási és 
munkajogi helyzetének rendezéséről szóló 93/1990. (XI. 21.) Korm. rendelet alapján a 
személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás címén kifizetett összegek 100%-ára. 

Az előirányzatból a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én lehullott nagy mennyiségű 
csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről, valamint a Mátra északi térségében 
2005. év április 18-a és 20-a között lehullott nagy mennyiségű csapadék miatt keletkezett 
károk enyhítéséről szóló 88/2005. (V. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 
93/2005. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, a Tokaj-hegyalján 2005. év május 4-én, 
valamint a Mátra északi térségében 2005. év április 18-a és 20-a között lehullott nagy 
mennyiségű csapadék miatt keletkezett károk enyhítéséről szóló 
1050/2005. (V. 21.) Korm. határozatban megjelölt települések a rendkívüli időjárás miatti 
lakossági károk enyhítésére felvett – és a magánszemélyek számára kamatmentes 
visszatérítendő támogatásként nyújtott – hitel kamatterhének 100%-át visszaigényelhetik. 
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2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 

ELŐIRÁNYZAT: 39 088,1 millió forint 

Az előirányzat az 1. pont szerinti létalapként nyújtott ellátások önrészéhez, az 
önkormányzati helyi hatáskörű- és krízissegélyezéshez, a közfoglalkoztatáshoz 
biztosítandó önrészhez, valamint az állampolgárok lakáshoz jutásának települési 
önkormányzatok általi támogatásához járul hozzá.  

A hozzájárulás 

– 80%-a a 2012. január, április és június hónapokban az 1. pont a) és b) alpontjaiban 
szereplő segélyekhez biztosított önrész arányában, 

– 20%-a a lakosságszám arányában 

illeti meg a települési önkormányzatokat, azzal, hogy az egy lakosra jutó fajlagos 
összeg nem lehet kevesebb 1 000 forintnál, és nem haladhatja meg a 25 000 forintot. 

3. Szociális és gyermekjóléti alapellátások támogatása 

ELŐIRÁNYZAT: 63 877,4 millió forint 

Az előirányzat a Szoctv. és a Gyvt. alapján összeállított komplex szolgáltatási csomag 
támogatását szolgálja.  

A III. pont szerinti támogatások kizárólag a támogatás céljaként meghatározott feladatokra 
használhatók fel, azzal, hogy a települési önkormányzat a 2. pont szerinti hozzájárulást 
részben a 3. pont szerinti alapellátások finanszírozására is felhasználhatja. 

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. 

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

ELŐIRÁNYZAT: 11 853,0 millió forint 

Az előirányzat az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási 
szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 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. 

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

E melléklet támogatásaira vonatkozó kiegészítő szabályok: 

1. A települési önkormányzatok közigazgatási státuszát a 2012. november 1-jei állapotnak 
megfelelő, a lakosságszámra és korcsoportba tartozók esetében pedig a 2012. január 1-jei 
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állapotnak megfelelő, a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
adatait kell figyelembe venni. 

2. A óvodapedagógusok, és óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 
bértámogatása az alábbi nevelés-szervezési paraméterek figyelembevételével történik 

− a Közokt. tv.-ben: 

Intézmény Nyitva tartás 

Gyermekek 
heti 

foglalkoztatási 
időkerete 

Csoport átlag-
létszám 

Óvoda-
pedagógus 

heti 
kötelező 
óraszám 

Foglalkoztatási 
együttható 

1 2 3 4 5 6 = 3/5 

Óvoda 
(egységes 

óvoda- 
bölcsőde) 

maximum 
napi 8 óra 

51,0 20 32 1,59 

napi 8 órát 
meghaladja 

61,0 20 32 1,91 

− a Köznev. tv.-ben: 

Intézmény Nyitva tartás 

Gyermekek 
heti 

foglalkoztatási 
időkerete 

Csoport átlag-
létszám 

Óvoda-
pedagógus 

heti 
kötelező 
óraszám 

Foglalkoztatási 
együttható 

1 2 3 4 5 6 = 3/5 

Óvoda 
(egységes 

óvoda- 
bölcsőde) 

maximum 
napi 8 óra 

52,0 20 32 1,63 

napi 8 órát 
meghaladja 

62,0 20 32 1,94 

3. Az önkormányzat a II. 1. és II. 3. pontokhoz szükséges statisztikai létszámok birtokában a 
költségvetési évre két alkalommal szolgáltat adatot. A tanévváltáshoz kapcsolódó elszámolást 
a Kincstár a nettó finanszírozás keretében érvényesíti. 
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3. melléklet a 2012. évi …. törvényhez 

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok 

1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 

 Előirányzat:  1 350,0 millió forint 

A támogatás a magánszemélyek közműfejlesztési támogatásáról szóló 
262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szerint igényelhető.  

2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 

 Előirányzat:  4 500,0 millió forint 

Az előirányzat azon települési önkormányzat támogatására szolgál, amelynek az 
önkormányzati, az állami és egyéb szolgáltatók által végzett lakossági közműves ivóvízellátás 
és szennyvízszolgáltatás, valamint a más vízközmű társaságtól vásárolt, illetve átvett 
lakossági célú ivóvíz ráfordításai magasak. A támogatás a települési önkormányzatok között 
az igénybejelentést megelőző egyéves időszak lakossági fogyasztásának mennyisége, az 
ebben várható változások és a szolgáltatás tényleges, illetve várható ráfordításai 
figyelembevételével kerül elosztásra. A támogatás településenkénti összegének megállapítása 
során figyelembe kell venni az adott önkormányzat lakosaink szociális helyzetét is.  

Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes 
módozatai ráfordításainak támogatására is azon települési önkormányzatok esetén, amelyek 
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat határozata alapján kötelesek a 
településen élők részére az egészséges ivóvizet zacskós vagy palackos kiszerelésben, illetve 
tartálykocsis szállítással biztosítani. 

A támogatási igényekről a – vízgazdálkodásért felelős miniszter által vezetett – tárcaközi 
bizottság javaslata alapján a vízgazdálkodásért felelős miniszter dönt. 

3. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 

Előirányzat:  144,8 millió forint 

A hozzájárulás az összegyűjtött és a hatóságilag kijelölt lerakóhelyeken igazoltan 
elhelyezett lakossági folyékony hulladék mennyisége (m3) után illeti meg azon települési 
önkormányzatokat, amelyek a környezet és a vízbázisok védelme érdekében a közműves 
csatornahálózattal el nem látott településrészein keletkezett lakossági folyékony hulladék 
gyűjtéséről ártalmatlanítás céljából – a hulladékgazdálkodásról szóló törvény alapján 
szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás keretében – gondoskodnak. Az összeg a fajlagos 
lakossági ráfordítások (díjak) csökkentéséhez járul hozzá. 

A hozzájárulást a települési önkormányzatok a lakossági folyékony hulladék becsült évi 
mennyisége (m3) alapján igénylik és annak tényleges mennyisége alapján számolnak el. 

4. Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 

 Előirányzat:  150,0 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 

90



esetén lehetőség van a működtetés támogatására is. Az előirányzat azon települési 
önkormányzatok közötti elosztásáról, amelyeknek az említett eszközök a tulajdonában és 
működtetésében vannak, vagy amelyeknek közigazgatási területén az említett eszközöket 
közforgalmú, közútpótló jelleggel, érvényes engedély birtokában működtetik, tárcaközi 
bizottság javaslata alapján a közlekedésért felelős miniszter dönt. A tárcaközi bizottságot a 
közlekedésért felelős miniszter vezeti.  

5. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 

 Előirányzat:  85,0 millió forint 

Az előirányzat 70%-a a 2012. december 31-ei schengeni külső határszakaszokon (a magyar-
ukrán, a magyar-román, a magyar-szerb és a magyar-horvát határszakaszokon), 30%-a a 
2012. december 31-ei schengeni belső határszakaszokon (a magyar-osztrák,  a magyar-
szlovén és a magyar–szlovák határszakaszokon) közúti határátkelőhelyet fenntartó települési 
önkormányzatok támogatását szolgálja. A támogatás a közúti ki- és belépési (személyi- és 
járműforgalmi) adatok arányában kerül megállapításra, összege települési 
önkormányzatonként nem lehet kevesebb 20 ezer forintnál. A támogatás a határátkelőhely 
tisztántartása, megközelíthetősége érdekében felmerülő működési célú kiadásokra használható 
fel a személyi jellegű kiadások kivételével. 

A külső határszakaszok határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a határrendészetért 
felelős miniszter a 2012. évi közúti ki- és belépési adatok arányában, a belső határszakaszok 
határátkelőhelyeihez kapcsolódó támogatást a 2007. évi közúti ki- és belépési adatok 
arányában 2013. március 25-éig folyósítja egy összegben.  

6. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása  

Előirányzat:  6 800,0 millió forint 

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a települési önkormányzatnak és a 
társulásnak az általa fenntartott intézményben biztosított feladatellátás ésszerű megszervezése 
folytán felszabaduló létszám miatti, 2012. szeptember 30. napját követően hozott 
döntéseikhez kapcsolódó 2012. és 2013. években esedékes jogszabályi kötelezettségeik 
teljesítéséhez. 

A támogatás feltétele, hogy a települési önkormányzati, illetve társulási szintű 
létszámcsökkentéssel kapcsolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését 
is jelentse. További feltétel, hogy a megszüntetett álláshely legalább öt évig nem állítható 
vissza, kivéve, ha jogszabályból (ide nem értve a települési önkormányzat rendeletét, illetve a 
társulás határozatát) adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. 

A pályázat benyújtása három ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 
2013. április 12., II. ütem 2013. július 12., III. ütem 2013. szeptember 27. 

Az előirányzat fedezetet nyújt továbbá 
– a helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 

jogcímen az előző években jóváhagyott, tárgyévre áthúzódó, valamint a 
tárgyévben jóváhagyott kötelezettségvállalások, valamint 

– a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 
2004. évi CXXII. törvény szerinti munkáltatói kifizetések 

forrására.  

7. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak 
kártalanítása 

Előirányzat:  300,0 millió forint 
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Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat azon magánszemély 
tulajdonosok támogatására, akiknek a martinsalakból épült – építési és használatbavételi 
(fennmaradási) engedéllyel rendelkező – lakott lakóépülete a 2002. január 15-éig benyújtott 
kérelme és a szakértői vélemény szerint helyreállításra, újjáépítésre szorul. Az igényelt 
támogatást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az épületek károsodásának 
mértékére (kategóriáira) tekintettel sorolja.  

A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának, 
elszámolásának és ellenőrzésének részletes feltételeit az ózdi martinsalak felhasználásával 
készült lakóépületek tulajdonosainak kárenyhítéséről szóló 40/2003. (III. 27.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: kárenyhítésről szóló kormányrendelet) határozza meg. A támogatási 
igényeket – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság folyósításra vonatkozó 
kezdeményezésének sorrendjében – a tárgyévben rendelkezésre álló előirányzat mértékéig 
lehet teljesíteni.  

Az előirányzat szolgál az ÉMI Kht. általi azon ózdi martinsalak felhasználásával épült 
lakóépületek az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai felügyelete mellett 
történő felmérésére, amelyeket a 2002. január 15-éig benyújtott kérelem alapján szakértő 
megvizsgált és épületkategóriába sorolt, de a kárenyhítésről szóló kormányrendelet alapján 
kárenyhítésben még nem részesültek. 

8. Önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás 
kiegészítésének támogatása 

 Előirányzat:  13 900,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál fedezetül a helyi önkormányzat, az önkormányzatok egyéb 
együttműködési formái (a továbbiakban: önkormányzat), illetve az önkormányzat társulása 
európai uniós fejlesztési célú pályázatai saját forrás kiegészítésére (a továbbiakban: EU Önerő 
Alap) a korábbi években megítélt és támogatási szerződésben rögzített központi költségvetési 
támogatásból, valamint a 2013. évben megkötött támogatási szerződésekből adódó fizetési 
kötelezettségek teljesítésére. 

A 2013. évben – a megyei önkormányzatok kivételével – EU Önerő Alap támogatás a 
vízgazdálkodási, az egyes környezetvédelmi, a szociális városrehabilitációs célú, az 
egészségügyi alapellátást, járóbeteg-szakellátást, valamint a bölcsődei, óvodai és általános 
iskolai ellátást nyújtó intézményekhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztésekhez szükséges 
saját forrás kiegészítésére igényelhető, amelyek – a vízgazdálkodáson belül a vízrendezési és 
csapadékvíz-elvezetési célt kivéve – az önkormányzat, illetve társulása vagyongyarapodását 
eredményezik, és amelyek esetében – az egészségügyi alapellátással, a szennyvízelvezetéssel 
és -kezeléssel kapcsolatos, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 
ivóvízminőség-javító programjával érintett beruházások kivételével – az uniós forrásról szóló 
támogatói döntés a 2012. évben vagy azt követően született meg. 

A 2013. évben a megyei önkormányzatok azon fejlesztéseikhez szükséges saját forrás 
kiegészítésére igényelhetik az EU Önerő Alap támogatást, amelyek esetében az uniós 
forrásról szóló támogatói döntés a 2012. évben vagy azt megelőzően született meg. 

2013. évben EU Önerő Alap támogatást kizárólag a következő önkormányzatok, illetve 
társulásaik igényelhetnek: 

a) a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve a jelentős 
munkanélküliséggel sújtott települések besorolásáról szóló kormányrendeletben szereplő 
települések, 

b) a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló kormányrendelet 2. vagy 4. 
mellékletében szereplő kistérségek területén lévő települések, 

c) azon önkormányzatok, amelyek a 2011. évben az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatásában részesültek, 
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d) azon önkormányzatok és társulásaik, amelyek a Környezet és Energia Operatív 
Program ivóvízminőség-javító programban érintettek, ugyanezen program keretében 
megvalósuló ivóvízminőség-javító beruházásaikhoz, 

e) jogi személyiségű – önkormányzatok közötti – társulások, amelyek támogatást 
kizárólag az uniós támogatási szerződésben kedvezményezettként feltüntetett, valamint az a), 
b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelelő tagjaik által biztosítani szükséges saját forrás 
alapján igényelhetnek, 

 f) a megyei önkormányzatok.  
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt. A döntés az EU Önerő 

Alap támogatásról a fejlesztés teljes időszakára – előre ütemezetten – történik. 
Magyarország európai uniós derogációs kötelezettségének határidőben történő 

megvalósítása érdekében az egészséges ivóvíz-beruházásokra ígérvény adható. 
 

9. Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 

Előirányzat:  2 400,0 millió forint 

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

10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

Előirányzat: 3 200,0 millió forint 

a) Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás 
 

Előirányzat: 700,0 millió forint 

aa) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása 

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat, továbbá az 
intézményi társulás székhely önkormányzata a kötelező önkormányzati feladatot ellátó 
intézménye fejlesztésére, felújítására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 
30,0 millió forint.  

ab) Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás 

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a tulajdonában 
lévő, sportlétesítményként üzemelő létesítmény fejlesztésére, felújítására, illetve új 
sportlétesítmény létrehozására. Az igényelhető maximális támogatás mértéke 20,0 
millió forint.  

ac) Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása 

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat a közbiztonság 
növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében. Az igényelhető maximális 
támogatás mértéke 10,0 millió forint. 

Nem nyújtható az aa)-ac) pont szerinti támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt 
műszaki tartalomra uniós vagy egyéb nemzeti támogatásban részesül. A támogatással 
létrehozott ingatlanvagyon a beruházás megvalósításától számított tíz évig nem 
idegeníthető el, kivéve, ha az elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik 
szükségessé, és az abból származó ellenértéket a kedvezményezett a támogatási cél 
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szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi kérelem alapján a helyi 
önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével történhet. 

b) A Széll Kálmán tér felújításának, a térség tömegközlekedési kapcsolatai, 
Káposztásmegyer vasúti és egyéb fővárosi közösségi közlekedés fejlesztésének 
támogatása  

 
Előirányzat: 1 000,0 millió forint 

Az előirányzat nyújt fedezetet a Széll Kálmán tér felújítása, a térség 
tömegközlekedési kapcsolatai fejlesztése, a budai fonódó villamoshálózat kiépítése, 
valamint a fogaskerekű felújítása és Széll Kálmán térre való behozatala támogatásának 
2013. évi ütemére. Az előirányzat szolgál forrásul továbbá a Káposztásmegyer vasúti 
megállóhely és közúti kapcsolatai megvalósításának és egyéb fővárosi közösségi 
közlekedés fejlesztésének támogatása 2013. évi ütemére.  

c) Egy és két számjegyű országos főközlekedési utak fővárosi szakaszai karbantartásának 
támogatása 

 
Előirányzat: 500,0 millió forint 

Az előirányzat nyújt fedezetet az egy és két számjegyű országos főközlekedési utak 
fővárosi szakaszai karbantartása támogatásának 2013. évi ütemére. 

d) Római parti árvízvédelmi védmű megvalósításának támogatása 
 

Előirányzat: 500,0 millió forint 

Az előirányzat a Római parti árvízvédelmi védmű megvalósítása támogatásának 
2013. évi ütemét szolgálja. 

e) Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása 
 

Előirányzat: 500,0 millió forint 

Az előirányzat a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületi hosszúsága 
arányában a Központi Statisztikai Hivatal 2008. december 31-ei állapotnak megfelelően 
elkészített Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program 1390/03 „A helyi közutak adatai 
adatgyűjtés” alapján illeti meg a kerületi önkormányzatot. A támogatás a burkolatlan 
utak szilárd burkolattal való ellátására, a csapadékvíz elvezetésére, valamint a burkolás 
közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok 
megépítésére használható fel. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan 
utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. Ha az útépítési engedély az út szilárd 
burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, a támogatásból annak 
költségei is elszámolhatók. Ha a csatornázott területek szilárd burkolattal történő 
ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében felhasználásra, a támogatás a 
csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (azonos beruházásban) 
megvalósuló útburkolásra fordítható. 
 

Az igénybevett támogatás elszámolása a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások 
figyelembevételével, a kerületi önkormányzathoz beérkezett, a kerületi önkormányzat 
által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása az alábbiak szerint 
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történik: január 25-éig 200 millió forint, április 25-éig 200 millió forint, július 25-éig 
100 millió forint. 

 
Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a helyi önkormányzatokért 

felelős miniszter, hogy a Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a b) és c) 
pont szerinti támogatás felhasználásának részletes szabályairól. 

Felhatalmazást kap a vízgazdálkodási szervezetek irányításáért felelős miniszter, hogy a 
Fővárosi Önkormányzattal támogatási szerződést kössön a d) pont szerinti támogatás 
felhasználásának részletes szabályairól. 

11. „ART” mozihálózat digitális fejlesztésének (digitalizációjának) támogatása 

Előirányzat: 100,0 millió forint 

Az előirányzatból támogatást azon „art” mozit fenntartó, illetve nem önkormányzati 
tulajdonban lévő „art” mozit támogató települési önkormányzat igényelhet, amely vállalja, 
hogy a támogatással e mozik digitális vetítésre történő átállásának műszaki, technikai 
feltételeit biztosítja.  

12. Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények 
szakmai támogatása 

Előirányzat:  780,0 millió forint 

Az előirányzatból támogatást igényelhet a települési önkormányzat az általa fenntartott 
nyilvános könyvtár állománygyarapításához, a közművelődési infrastruktúra technikai, 
műszaki fejlesztéséhez, valamint az általa fenntartott muzeális intézmények szakmai 
fejlesztéséhez.  

13. A 2012. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 

Előirányzat: 1 250,0 millió forint 

Az előirányzat szolgál a települési önkormányzati intézményrendszerben foglalkoztatottak 
2012. december havi keresete után járó bérkompenzációjának támogatására. 

A támogatás a települési önkormányzatokat a költségvetési szerveknél és az egyházak 
közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációjáról 
szóló 371/2011. (XII. 31.)  Korm. rendeletben foglaltak szerint illeti meg. 
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4. melléklet a 2012. évi … törvényhez 

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 

1. Önkormányzati fejezeti tartalék 

Előirányzat: 49 000,0 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. 

II. 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.  A tartalék előirányzat szolgál a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését 
szolgáló kiegészítő támogatás forrásául.  

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatást – Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 118. § (5) bekezdésére figyelemmel – kivételes esetben, 
működőképességüket veszélyeztető helyzet esetén igényelhetnek. 

Az önkormányzat a támogatási igényt a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
működtetett informatikai rendszerben lezárja, és a rendszerből generált adatlapokat a kincstár 
illetékes területi szervéhez nyújtja be papír alapon.  

Az igénylést a költségvetési év során április 30-áig, szeptember 10-éig és november 5-éig 
lehet benyújtani. 

Támogatási igényt az önkormányzat a költségvetési évben legfeljebb két alkalommal nyújthat 
be, kivéve, ha olyan előre nem látható esemény következik be, amely az önkormányzat 
működőképességét veszélyezteti.  
A kincstár a saját nyilvántartásából elérhető és az önkormányzattól – indokolt esetben 
helyszíni ellenőrzés során – rendelkezésre álló dokumentumokkal kiegészített igénylést 
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megküldi a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős 
miniszternek. 

A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és az államháztartásért felelős 
miniszter – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által felkért bizottság javaslata 
alapján – a beérkező támogatási igények elbírálását követően folyamatosan, de legkésőbb 
2013. december 20-áig együttesen dönt. Az önkormányzat működőképességét veszélyeztető 
esetben a döntés meghozatalára az igénylés beérkezését követően soron kívül kerülhet sor.  

A támogatás önkormányzatonkénti összege a helyi önkormányzatokért felelős miniszter által 
vezetett minisztérium honlapján és az államháztartásért felelős miniszter által vezetett 
minisztérium honlapján közzétételre kerül. 

A támogatás átutalása a támogatási döntés meghozatalát követően haladéktalanul történik. 

2. Szerkezetátalakítási tartalék 

Előirányzat: 35 000,0 millió forint 

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

3. Megyei önkormányzati tartalék 

Előirányzat: 1 500,0 millió forint 
 

Az előirányzat szolgál a megyei önkormányzatok 2013. évi váratlan működési kiadásai 
támogatására működési bevételeik figyelembevételével. 

4. A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére 
irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatása, a pénzügyi gondnok díja 

Előirányzat: 100,0 millió forint 

a) Visszterhes kamattámogatást igényelhet az a helyi önkormányzat, amely a helyi 
önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló törvényben szabályozott eljárás 
keretében az egyezséget pénzügyi intézménytől felvett hitellel teremtette meg. Ha a 
kamattámogatás alapjául szolgáló hitel forinttól eltérő devizanemű, a kamattámogatást a 
Magyar Nemzeti Bank által a kamattámogatás esedékességét megelőző második 
munkanappal közzétett, az adott devizára vonatkozó középárfolyam figyelembevételével 
kell kiszámítani. A kamattámogatás feltételeit a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter és a helyi önkormányzat megállapodásban rögzíti. 

b)  A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásában közreműködő pénzügyi 
gondnokok díjához állami támogatás vehető igénybe. A pénzügyi gondnok díjának összege 
– az általános forgalmi adóval együtt – legalább 800 ezer forint, legfeljebb 3 000 ezer 
forint. 

A pénzügyi gondnok díjának folyósításáról – a bíróság díjmegállapító végzésének jogerőre 
emelkedését követően – a helyi önkormányzatokért felelős miniszter intézkedik. 
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5. melléklet a 2012. évi .... törvényhez

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

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

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)

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)
Normatív támogatások (30. cím, 3. alcím)
Szociálpolitikai menetdíj támogatás (31. cím)
Felszámolásokkal kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 4. jogcímcsoport)
Szanálással kapcsolatos kiadások (32. cím, 1. alcím, 5. jogcímcsoport)
Magán- és egyéb jogi személyek kártérítése (32. cím, 1. alcím, 6. jogcímcsoport)
Egyéb vegyes kiadások (32. cím, 1. alcím, 11. jogcímcsoport)
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1% SZJA közcélú felhasználása (32. cím, 1. alcím, 12. jogcímcsoport)
Mehib és Eximbank behajtási jutaléka (32. cím, 1. alcím, 19. jogcímcsoport)
Ügyfélnek visszajáró vámbiztosíték, egyéb vámvisszatérítések (32. cím, 1. alcím, 21. 
jogcímcsoport)
Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés (32. cím, 1. alcím, 22. 
jogcímcsoport)
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése (33. cím)
Pénzbeli kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 1. jogcímcsoport)
Az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás (34. cím, 2. alcím, 2. jogcímcsoport)
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére átadott pénzeszköz (35. cím, 2. alcím, 5. 
jogcímcsoport)
Nemzetközi elszámolások kiadásai (36. cím)
Hozzájárulás az EU költségvetéséhez (37. cím)
Követeléskezelés költségei (41. cím)
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap támogatása (42. cím, 3. alcím)

XLIII. AZ ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
fejezetben

Jótállással, szavatossággal kapcsolatos kifizetések (2. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport)
Kezesi felelősségből eredő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 2. jogcímcsoport)
Konszernfelelősség alapján történő kifizetések (2. cím, 3. alcím, 3. jogcímcsoport)
Egyéb bírósági döntésből eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 6. jogcímcsoport)
Egyéb szerződéses kötelezettségek (2. cím, 3. alcím, 7. jogcímcsoport)
Egyéb jogszabályból eredő kiadások (2. cím, 3. alcím, 8. jogcímcsoport)
Átcserélhető kötvény kamatfizetése (2. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
ÁFA elszámolás (2. cím, 8. alcím)

XLIV. A NEMZETI FÖLDALAPPAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK  
fejezetben

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

LXIII. NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI ALAP  fejezetben
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)
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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)

Az előirányzat a Kormány jóváhagyásával túlléphető:2.

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)

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)

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:

3.

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)

100



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)

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

4.

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA  fejezetben
Folyósított ellátások utáni térítés (21. cím, 4. alcím, 4. jogcímcsoport)
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6. melléklet a 2012. évi …. törvényhez

millió forint

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Összesen

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

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 10 684,6

Kötelezettségvállalási keret-előirányzatok

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
keret-előirányzatai EU forrás
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7. melléklet a 2012. évi …. törvényhez 
 
 

A közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, 
valamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 

2013. évben 
 

 

Fizetési Fizetési osztályok 

fokozatok A B C D E F G H I J 

1. 69 000 77 000 78 000 79 000 89 000 122 000 127 000 129 500 142 000 154 500 

2. 1,0175 1,0175 1,0200 1,0250 1,0275 1,0350 1,0350 1,0500 1,0450 1,0600 

3. 1,0350 1,0350 1,0400 1,0500 1,0550 1,0725 1,0725 1,1000 1,1025 1,1350 

4. 1,0525 1,0525 1,0650 1,0750 1,0900 1,1100 1,1100 1,1500 1,1675 1,2100 

5. 1,0700 1,0700 1,0900 1,1000 1,1250 1,1475 1,1475 1,2000 1,2425 1,2850 

6. 1,0875 1,0875 1,1125 1,1250 1,1600 1,1850 1,1850 1,2600 1,3175 1,3600 

7. 1,1075 1,1075 1,1375 1,1525 1,1975 1,2225 1,2225 1,3350 1,3925 1,4200 

8. 1,1275 1,1400 1,1625 1,1875 1,2350 1,2650 1,2725 1,4100 1,4675 1,4825 

9. 1,1500 1,1725 1,1950 1,2250 1,2725 1,3075 1,3325 1,4850 1,5275 1,5450 

10. 1,1725 1,2075 1,2300 1,2625 1,3100 1,3675 1,3950 1,5600 1,5875 1,6075 

11. 1,1950 1,2425 1,2675 1,3000 1,3475 1,4275 1,4575 1,6250 1,6475 1,6700 

12. 1,2175 1,2775 1,3050 1,3375 1,3775 1,4875 1,5200 1,6900 1,7075 1,7325 

13. 1,2400 1,3125 1,3425 1,3750 1,4075 1,5475 1,5825 1,7550 1,7775 1,8025 

14. 1,2625 1,3500 1,3800 1,4125 1,4425 1,6075 1,6450 1,8200 1,8475 1,8725 
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I. 
A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK F Ő VONÁSAI, AZ 

ÁLLAMHÁZTARTÁS ALAKULÁSA 2013. ÉVBEN 

1. A kormányzat gazdaságpolitikája 

Az elmúlt időszakban a Kormány egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal terhelt 
külgazdasági környezetben költségvetési trendfordulót hajtott végre, sikeresen 
csökkentette az államadósság mértékét, miközben az államadósság visszaépülését 
megakadályozó munkaerő-bővítésen alapuló és növekedésorientált strukturális 
reformokat hajtott végre. Az első Széll Kálmán Tervvel a Kormány lerakta a 
legszükségesebb alapokat ahhoz, hogy a reálgazdaság is növekedni tudjon, miközben 
hosszú távon fenntarthatóvá tette az államháztartás egyensúlyát. 

Magyarország államadóssága így 2011-ben csökkenő pályára állt, a maastrichti 
adósság GDP-arányosan 80,6%-ra csökkent. A tartósan és jelentősen 3% alatt maradó, 
fokozatosan csökkenő mértékű államháztartási hiány és a növekvő GDP biztosítja, 
hogy az adósságállomány csökkenése 2013-ban is folytatódjon.  

Az euroövezet kiújult adósságválsága 2012 első felében ismét jelentősebb nemzetközi 
visszaesést okozott, és a lassú fellendülés – feltételezve, hogy az adósságválság 
kielégítő módon rendeződik – csak az év második felétől indulhat meg. A Széll 
Kálmán Terv 2.0 biztosítja azt, hogy a Kormány a kedvezőtlenebb reálgazdasági 
környezetben is képes megőrizni az államháztartás stabilitását és beindítani a 
növekedést. A Széll Kálmán Terv 2.0-val a Kormány véglegesíti az átállást egy olyan 
adórendszerre, amely a kiadások további csökkentésével és a fogyasztási és forgalmi 
adók növelésével teremti meg a munkát terhelő adók csökkentésének forrását. A 
három új adónem bevezetése strukturális jellegű, ezzel a Kormány hosszú távon 
fenntarthatóvá teszi a költségvetés bevételi oldalának stabilitását. 

Az elkövetkező periódusban a Kormány célja, hogy a reformok elérjenek az 
emberekhez, és az erőfeszítések a munkahelyek teremtésében, a gazdaság és a bérek 
növekedésében nyilvánuljanak meg. Az új Munka Törvénykönyve, a munkaerőpiacra 
történő visszalépést a közfoglalkoztatáson keresztül segítő Start-munkaprogram és a 
Széll Kálmán Terv kínálati oldali hatásai fokozatosan érzékelhetővé válnak a 
munkaerőpiacon, 2013-ban a versenyszférában folytatódik a foglalkoztatottság 
növekedése. Nemzetgazdasági szinten a foglalkoztatottak száma 2,2%-kal bővülhet 
2013-ban. A nagyobb létszámnövekedés a munkanélküliség csökkenését vonja maga 
után. Részben a versenyszféra, részben a kibővített közmunkaprogramok várhatóan a 
munkanélküliek növekvő hányadát szívják fel, ennek következtében a 
munkanélküliség 10,3%-ra csökken 2013-ban. A Széll Kálmán Tervben lefektetett 
adó-átalakítások hatására 2013-ban a nettó keresetek a bruttó átlagkereseteket jóval 
meghaladó mértékben emelkednek, amely a reálbérek növekedését eredményezi a 
2013-as évben, mint ahogyan 2011-ben és várhatóan 2012-ben is realizálódott, illetve 
megvalósul. 

A Kormány gazdaságpolitikai célja a hosszú távú kilátások alapján egy ambiciózus 
gazdasági növekedés megalapozása, de az euroövezeti válságból való lassú kilábalás 
számottevő kockázatot hordoz magában. A kockázatokat figyelembe véve a 
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költségvetés 2013. évi sarokszámainak tervezése egy óvatos, 1,6%-os GDP 
növekedésen alapul.  

A válság nyomán kialakult szigorú hitelezési feltételek - az erre irányuló kormányzati 
lépések ellenére - csak kis mértékben javulnak, 2013-ban még jellemzi a háztartásokat 
költéseik korábban megindult visszafogása, a belföldi kereslet így csak lassan 
élénkülhet. A rugalmas munkaerőpiaci feltételek az ország külső versenyképességét 
javítják, ami a termelés szerkezetében hosszú távú átrendeződést eredményez az 
exportszektor javára. A GDP növekedést így 2013-ban még túlnyomórészt a nettó 
export fogja adni, különös tekintettel arra, hogy a jelenleg folyó autóipari beruházások 
eredményeként létrejövő kapacitások 2012-2013-ban kezdik meg a termelést és az 
exportértékesítést. 

A nettó export vezérelte növekedés hatására a feldolgozóipari beruházások szerepe 
2013-ban is jelentős marad. A nagy autóipari beruházásokból érkező működő-tőke a 
megelőző évhez képest kisebb mértékben még ebben az évben is jelen lesz, és 
várhatóan más feldolgozóipari ágazatok beruházási aktivitása is növekszik. A 
feldolgozóipari kapacitások bővülése növeli Magyarország potenciális kibocsátását, 
hozzájárulva a hosszabb távú gazdasági növekedéshez, makrogazdasági stabilitáshoz. 
A gyengén teljesítő építési beruházások csak a háztartások jövedelmi pozíciójának és a 
hitelezési feltételek erőteljesebb javulását követően bővülhetnek ismét, 2013-ban még 
inkább stagnálásra lehet számítani ezen a területen. Az uniós források felhasználása 
2013-ban is jelentősen hozzájárul a magyar bruttó állóeszköz-felhalmozás 
növekedéséhez. A korábbi évekhez hasonlóan a források döntően infrastrukturális 
beruházásokat finanszíroznak, illetve belőle részesül a mezőgazdasági szektor is. Az 
állami beruházások szintje így meghaladja a 2011-es és a korábbi évek átlagát. 

A háztartások reáljövedelme bővül a kedvezőbb munkaerőpiaci kilátások miatt, 
másrészt a végtörlesztés és a késedelembe esett adósok hiteleinek kedvezményes 
árfolyamon történő konvertálása az előző évhez képest már 2013-ban nagyobb javulást 
eredményez a háztartások nettó jövedelmi helyzetében. A belföldi áralakító tényezőket 
tekintve a tervezett adóintézkedések meghatározó szerepet fognak játszani a 2013-as 
infláció alakulásában.  

2. Az államháztartás céljai és keretei 

A Széll Kálmán Tervben rögzített költségvetési pálya és Magyarország gazdasági 
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságcsökkentésre vonatkozó 
előírásai értelmében 2013-ban az államháztartás uniós módszertan szerinti hiánycélja a 
GDP 2,2%-ára csökken. A hiánycél elérését egyrészt a közszféra működési kiadásainál 
továbbra is érvényesített költségvetési takarékosság, másrészt a két Széll Kálmán 
Tervben kijelölt területeken megvalósított megtakarítások biztosítják. 

A vártnál kedvezőtlenebb nemzetközi makrogazdasági környezet (reálgazdasági és 
pénzpiaci hatások) következtében a Széll Kálmán Terv 2.0-ban szereplő intézkedések 
nélkül az államháztartás hiánya túllépné a kitűzött értéket. A költségvetési pályában 
előirányzott egyenlegjavulás hozzájárul ahhoz, hogy az adósságráta az előre jelzett 
makrogazdasági pályán haladva fokozatosan csökkenjen. 
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A Kormány – a Széll Kálmán Tervben részletesen is kifejtett – törekvése, hogy az 
államháztartási hiány és ezzel együtt az államadósság csökkentésével, a tartós 
egyensúlyon alapuló növekedés feltételeinek megteremtésével Magyarország 
gazdasági fejlettsége, illetve foglalkoztatási rátája folyamatosan közelítsen az Európai 
Unió átlagához.  

Az elmúlt évben – részben az egyszeri bevételekre is támaszkodva – a Kormány 
sikeres pénzügyi és költségvetési stabilizációt hajtott végre olyan kedvezőtlen 
világgazdasági és pénzügyi körülmények közepette, amelyeket az euroövezeti 
adósságválság kiéleződése és fokozatos, hosszan elnyúló lecsillapodása jellemzett. A 
továbbra is bizonytalan globális környezetben kiemelten fontos a Kormány 
elkötelezettsége az államadósság további, tartós csökkentését eredményező, 
növekedésbarát költségvetési konszolidáció mellett.  

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslat összhangban van a Széll Kálmán Terv 
2.0-ban szereplő Konvergencia programban kitűzött gazdaság- és költségvetés-
politikai célkitűzésekkel. Így a törvényjavaslat választ ad a kedvezőtlen külső 
környezet kihívásaira, elfogadása és végrehajtása csökkentheti a magyar gazdaság 
egészének külső folyamatokkal szembeni kitettségét. 

A Széll Kálmán Terv 2.0 intézkedései 

A Kormány a 2013. évi hiánycél biztosítása érdekében fogadta el a Széll Kálmán Terv 
2.0 programban szereplő új intézkedéseket: 

Az új intézkedések egy része a bevételi oldalt érinti, ezek a következők: 

− a pénzügyi átutalások tranzakciós illetékének bevezetése, mely a gazdasági 
pénzforgalomra terjed ki; 

− a távközlési adó 2012. évi bevezetése; 

− az energiaellátók jövedelemadójának fenntartása, további bővítése, valamint 
kulcsának emelése; 

− biztosítási adó bevezetése: a jelenlegi biztosítókat terhelő adók összevonása, majd 
egységes szabályozás kialakításával a 2013-ra tervezettnél magasabb bevételi 
érték meghatározása (ez jelen esetben három ágazati adó összevonását jelenti: 
ágazati különadó, baleseti adó, tűzvédelmi hozzájárulás); 

− az áfa-beszedési hatékonyság javulása, többek között a mezőgazdasági fordított 
áfa bevezetése következtében; 

− egyes kisadók megszüntetése. 

A kiadási oldalt érintő javaslatok egy része a 2012. évet érintő, bázisba épülő 
intézkedéseket foglalja magában:  

− helyi önkormányzati alrendszer egyenlegjavulása; 

− megtakarítás a gyógyszertámogatásoknál; 

− a Kormány irányítása alá tartozó intézményeknek és szakmai fejezeti kezelésű 
előirányzatok támogatáscsökkenése; 
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− továbbá az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek növelése és kiadási 
megtakarítások elérése. 

Ezen túlmenően a költségvetési tervezet további, 2013-tól jelentkező 
többletintézkedéseket tartalmaz: 

− az e-útdíj tervezett bevételeinek emelt szintű indítása 2013. július 1-jétől; 

 A Széll Kálmán Terv 2.0 program elvárásaival összhangban 2012-ben 
megszüntetésre került az Útpénztár költségvetési előirányzat adóbevételekből való 
támogatása. A kieső forrást az e-útdíj rendszernek kell pótolnia. A bevételi többlet 
elérése érdekében szükséges, hogy az e-útdíj rendszer már induláskor kiterjedjen 
legalább a gyorsforgalmi utakra és a közúthálózat főúti szakaszaira, valamint, 
hogy bevételi többletet biztosító díjszint kerüljön alkalmazásra. 

− a nagyvárosi közösségi közlekedés központi költségvetési támogatásának 
csökkentése; 

A helyi közösségi közlekedés finanszírozásának jelenlegi gyakorlata 
fenntarthatatlan. A Kormány ezért elengedhetetlennek tartja a tulajdonos főváros 
érdemi, jelentős és tartós részvételét a budapesti közösségi közlekedés 
finanszírozásában. 

− a központi költségvetésből a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 
(továbbiakban: KTIA) részére nyújtott állami támogatási kötelezettség 
megszüntetése, kiváltása a megemelkedett innovációs járulékbevétellel, valamint 
uniós források bevonásának vizsgálata; 

 A javasolt kiadási megtakarítás értelmében a KTIA-ról szóló 2003. évi XC. 
törvény módosításával véglegesen törölni szükséges a költségvetési támogatási 
kötelezettség mértékére vonatkozó szabályozást. A szabály kiiktatásával 2013-ban 
a költségvetési támogatási kötelezettség megszűnik. A kieső támogatást az 
adóváltozások következtében jelentősen megemelkedett innovációs járulékbevétel 
kompenzálja. 

− gyógyszertámogatási kiadások további csökkentése pl. térítési díjminimum 
bevezetésével; 

− az állami forrásjuttatásra szoruló, többségi állami tulajdonban lévő gazdasági 
társaságok tevékenységének és szervezeti kereteinek racionalizálása, valamint 
közfeladataik ellátási kötelezettségeinek módosítása révén a tulajdonosi 
támogatások és tőkeemelések mértékének csökkentése; 

− végezetül: a helyi önkormányzatok egyenlegét tekintve 2013-ra további 
egyenlegjavulás prognosztizálható, tekintettel arra, hogy a Magyarország 
gazdasági stabilitásáról szóló törvény alapján 2012. évtől az önkormányzatok 
hitelfelvétele csak a Kormány engedélyével valósulhat meg. 

A Kormány – szemben a nemzetközi intézmények elvárásaival és a megszorításokat 
alkalmazni kénytelen országok gyakorlatával – a nyugdíjasok és a családok érdekeit 
nem sértő takarékossági intézkedésekkel törekszik az egyensúly megőrzésére. Az 
egyensúlyi elvárások nem teljesítése olyan nagy terhet jelentene az országnak, amely 
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már valóban sújtaná a lakosságot, a Széll Kálmán Terv 2.0-ban foglalt intézkedések az 
államháztartási egyensúly tartós javulását alapozzák meg.  

Az államháztartás tartós konszolidálása mellett a 2013. évi költségvetési 
törvényjavaslat tükrözi az állami működés egészének átalakítását, a hatékonyabb, a 
gazdaság igényeinek megfelelő ellátórendszerek kialakítását célzó folyamatokat így: 

− a nyugdíjrendszer átalakításának (az egészségkárosodáshoz kapcsoló és öregségi 
nyugdíjkorhatár előtti nyugdíjrendszer megváltoztatásának); 

− az állami és önkormányzati igazgatás karcsúsításának, átalakításának; 

− a felsőoktatási rendszer megújításának; 

− a közoktatási, köznevelési rendszer megújításának; 

− a szociális ellátások megváltoztatásának; 

− a Start-munkaprogram továbbvitelének; 

− az egészségügyi rendszer-átalakításoknak; 

− valamint a közösségi közlekedés területén végbemenő változásoknak  

a hatásait. 

3. Adó- és járulékpolitikai célkitűzések  

A következő évre vonatkozó szabályozási változásokat két szempont határozza meg. A 
kedvezőtlen makrogazdasági körülményekre való tekintettel az államadósság 
csökkentésének elemi érdekét szem előtt tartva, a kitűzött hiánycélhoz biztosítani kell 
a megfelelő költségvetési bevételeket. Emellett az adópolitikai lépések – az ország 
jelenlegi nehéz gazdasági és költségvetési helyzetének ellenére – továbbra is az 
arányos és egységes adórendszer megteremtésére, a munkát terhelő adók 
csökkentésére, a vállalkozások terheinek mérséklésére, a magyar cégek 
versenyképességének javítására irányulnak. A Kormány nagy hangsúlyt helyez arra, 
hogy a jövedelmi adók súlya tovább csökkenjen, és elsősorban a közvetett, 
fogyasztási/forgalmi típusú adók súlya növekedjen.  

A személyi jövedelemadó esetén 2013-tól megszűnik az évi 2 millió 424 ezer forintot 
meghaladó, összevont adóalapba tartozó jövedelmeket terhelő adóalap-kiegészítés. A 
jövedelem nagyságtól függetlenül valamennyi összevont adóalapba tartozó jövedelem 
adóterhelése 16% lesz.  

Az általános forgalmi adó esetében a mezőgazdaság egyes termékei a fordított áfa 
hatálya alá kerülnek 2012. július 1-jétől.  

A jövedéki adó területén 2013-ban is szükséges egyes jövedéki termékek 
adómértékének az emelése. Ez a szabályozás előrevetíti, hogy a dohánytermékek 
adómértékének el kell érnie a 2018. évre az Európai Unió által meghatározott 
minimumadó szintjét, továbbá elősegíti, hogy az adórendszerben emelkedjen a 
forgalmi adók aránya. 

A pénzügyi tranzakciós illetéket a Kormány által elfogadott Széll Kálmán Terv 2.0 
hívta életre, a költségvetési egyensúly javítása érdekében. Az új adónem 2013. január 
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1-jétől lép hatályba. A tranzakciós illeték a Magyarország területén végrehajtott – 
egyes meghatározott – fizetési műveletekhez kapcsolódó új közteher. Jellemzője, hogy 
egyfázisú, forgalmi típusú illeték, amely alapvetően a lakossági és vállalati banki 
tranzakciókra, valamint a postai ügyletekre terjed ki. Előnye, hogy rendkívül széles 
alapot terhel. 

A távközlési adó 2012. július 1-jétől kerül bevezetésre. Az új adónem alanya a 
távközlési szolgáltató. Az adóalap az indított hívások időtartama, valamint a küldött 
üzenetek száma, az adó mértéke egységesen 2 forint/megkezdett perc vagy küldött 
üzenet.  

A pénzügyi szervezetek különadója esetében új szabályozás lép életbe, a 
biztosítótársaságok 2013. évtől kikerülnek az adónem hatálya alól. Kedvezmény a 
továbbra is érintett szervezetek számára, hogy az adómérték a felére csökken. 

Az egyes ágazatokat terhelő különadó (bolti kiskereskedelem, távközlés, 
energiaellátók) az előzetes tervvel összhangban 2013-tól megszűnik. 

Az energiaellátók jövedelemadója 2013. évben továbbra is megmarad, az adónem 
személyi köre kiegészül a villamos energia és földgáz törvényben meghatározott 
egyetemes szolgáltatóval, elosztói engedélyessel, a közüzemi vízszolgáltatást nyújtó és 
települési hulladékkezelést végzőkkel. Az adó mértéke 8%-ról 11%-ra változik.  

A biztosítási adó 2013. január 1-jével a baleseti adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi 
intézmények különadóját és a tűzvédelmi hozzájárulást váltja ki. A biztosítási adó a 
biztosító bruttó díjbevételére kerül kivetésre, mértéke biztosítási ágazatonként eltérő. 
Az adót a biztosító havonta vallja be és fizeti meg. 

A bányajáradék döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a 
földgáztermékek utáni befizetések jelentik. Az árát továbbra is az árfolyam, valamint a 
kőolaj és a földgáz világpiaci árának változása határozza meg. 

4. Magyarország és az Európai Unió költségvetési kapcsolatai 

Magyarország a 2013. évi uniós és az ehhez kapcsolódó hazai források összegeinek 
meghatározásával a 2007-2013. évi programozási periódus utolsó évébe érkezett, mely 
a kötelezettségvállalási keretek 2015. évi kifizetése szempontjából is feszített tervezést 
igényel. A támogatási források felhasználása – nagyságrendjénél fogva – alapvetően 
befolyásolja a makrogazdasági paraméterek teljesülését. 

Elsődleges cél, hogy az Európai Bizottság hét évre hazánk számára biztosított 
kötelezettségvállalási kereteit az ország maximálisan le tudja kötni. Ezt szem előtt 
tartva a Kormány folyamatosan napirenden tartja, és döntéseket hoz annak érdekében, 
hogy a Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (Új Széchenyi Terv) fejlesztési forrásait 
mind hatékonyabban és gyorsabban lehessen felhasználni. Ezt a célt szolgálta a 2011. 
év végi, a 2012. évi egyes operatív programok közötti, illetve azokon belüli 
átcsoportosításokkal kapcsolatos kormánykezdeményezés, a 2011-2013. évi 
akciótervek módosítása, és számos intézményrendszert, döntéshozatalt érintő, többlet-
kötelezettségvállalást lehetővé tevő, projektmegvalósítást nyomon követő intézkedés.  
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A 2013. évi uniós támogatásokhoz kapcsolódó államháztartási társfinanszírozás 
összegei mindezek figyelembevételével kerültek meghatározásra. A felülről nyitott 
uniós előirányzatok szintén azt garantálják, hogy ne legyenek se pénzügyi, se 
szabályozási akadályai az uniós források felhasználásának. Az uniós forrásokhoz 
kötelezően biztosítandó államháztartási (központi költségvetési) finanszírozás 
továbbra is prioritásként biztosított az egyes fejezetek költségvetésében. 

A 2007-2013. közötti időszak támogatásainak felhasználási adatai közül kiemelendők 
– átfogó fejlesztéspolitikai jellegük és a rendelkezésre álló európai uniós forrás 
nagyságrendje miatt – a strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásait magában 
foglaló Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK), valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap forrásainak felhasználását meghatározó Darányi 
Ignác Vidékfejlesztési Program (DIVIP) támogatásai. Az NSRK, a DIVIP 
programjainak, projektjeinek kifizetése a gyorsítás érdekében tett kormányzati 
intézkedések nyomán 2013-ban várhatóan növekszik.  

A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is több jogcímen (pl.: SAPS – területalapú 
támogatás, agrárpiaci támogatások: exporttámogatások és belpiaci intézkedések 
keretében Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program) érkezik jelentős – 
464,7 milliárd forint – összegű támogatás hazánkba, melyek a költségvetésben nem 
kerülnek elszámolásra, felhasználásuk azon kívül történik. Ennek oka, hogy e 
támogatásokhoz többségében nem kapcsolódik kötelezően nemzeti társfinanszírozás, 
valamint a támogatások összegének, esetenként pedig a kedvezményezettek körének 
meghatározása sem a magyar hatóságok feladata, a jogosultsági kritériumokat ugyanis 
közösségi jogszabályok vagy az Európai Bizottság döntése határozza meg. 

A költségvetésen kívüli támogatások között összegükben az – Európai Mezőgazdasági 
Garancia Alapból finanszírozott – területalapú támogatások dominálnak. A 
Csatlakozási Szerződés alapján 2012. évre vonatkozóan már az EU15-öknek járó 
közvetlen támogatások 90%-ára jogosultak a magyar gazdák, ezt egészítheti ki 
10%-kal a hazai költségvetési forrásból finanszírozott ún. top-up támogatás, melyet a 
kialakult, tárgyévet követő évi finanszírozási gyakorlata alapján a 2013-as költségvetés 
terhére fizetünk ki. Az EU Közös Agrárpolitikájának végrehajtását szolgáló másik 
közvetlen támogatási jogcím, az ún. agrárpiaci támogatások (belpiaci-, külpiaci- 
export- és intervenciós támogatások), melyből a belpiaci támogatások egy részéhez 
(pl. Igyál tejet program, Iskolagyümölcs program, Méhészeti Nemzeti Program stb.) 
kötelezően kapcsolódik nemzeti kiegészítés. 

Szintén nem jelennek meg a központi költségvetésben a közvetlenül az Európai 
Bizottságtól pályázható egyéb támogatások, melyek közül kiemelendőek a kutatás-
fejlesztési, valamint a különböző oktatási programok keretében megpályázható 
források. 

Az Unió költségvetése felé teljesítendő nemzeti hozzájárulások összegét a tervezési 
időszakban elsősorban a közösségi költségvetés várható kiadási főösszege, illetve a 
forint euróhoz viszonyított árfolyama határozza meg. 
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II. 
A KÖZPONTI KORMÁNYZAT 2013. ÉVI EL ŐIRÁNYZATAI 

A. 
A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EL ŐIRÁNYZATAI  

1. Központi bevételi előirányzatok  

1.1. Gazdálkodó szervek befizetései 

Társasági adó címén a 2013. évre tervezett költségvetési bevétel 380,8 milliárd forint. 
Ez a bevétel 24,6 milliárd forinttal, 7%-kal haladja meg a 2012. évben a költségvetési 
törvény által előirányzott 356,2 milliárd forint összegű bevételt. Növekedésében 
szerepet játszik az egyes ágazatokat terhelő különadók 2013. évi kivezetése is. 

A hitelintézeti járadék 2013. évre tervezett bevétele 8,1 milliárd forint. Ez az összeg 
megegyezik a 2012. évi költségvetési törvény által előirányzott összeggel. 

Cégautóadóból a központi költségvetés 2013. évre 39,0 milliárd forint bevételt vár. A 
2011. és 2012. évi tapasztalatok alapján a vállalkozások személygépkocsi-fenntartási 
hajlandóságát csak elenyésző módon befolyásolják a piaci folyamatok.  

Az energiaellátók jövedelemadója mérlegsoron, melyet a vállalkozások a központi 
költségvetésbe fizetnek, 2013. évre 40,0 milliárd forint bevételi összeg szerepel. Ez az 
összeg 26,0 milliárd forinttal haladja meg a 2012. költségvetési évre előirányzott 
összeget. A 26,0 milliárd forintos többletbevétel hátterében elsősorban az adónemmel 
kapcsolatos szabályváltozások állnak. 

Az egyszerűsített vállalkozói adó címén tervezett 2013. évi költségvetési bevétel 
178,2 milliárd forint. Ez a bevétel 46,8 milliárd forinttal, 21%-kal kevesebb a 2012. 
költségvetési évre előirányzott 225,0 milliárd forintos összegnél. A nagymértékű 
csökkenés hátterében a jogszabályi változások miatti az EVA-t választó adózói kör 
szűkülése áll.  

Energiaadóból a központi költségvetés 2013. évre tervezett bevétele 17,5 milliárd 
forint, mely a bázisévi előirányzattól (17,9 milliárd forint) 0,4 milliárd forinttal marad 
el. A csökkenés hátterében a várakozásoktól elmaradó bázisévi energiafelhasználás 
bázishatása áll.  

A környezetterhelési díj 2013. évre tervezett összege 8,5 milliárd forint. A fizetési 
kötelezettség az összes díj esetében (levegőterhelési díj, vízterhelési díj, talajterhelési 
díj) 2009-ben érte el a törvényi mérték 100%-át. A környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvényben szereplő talajterhelési díj egységdíjának mértéke 
2012. február 1-jétől jelentősen emelkedett, a díjkedvezmény igénybevételére 
vonatkozó szabályok azonban továbbra is érvényben maradnak.  

A bányajáradék 2013. évi költségvetési bevétele 95,0 milliárd forint. A bányajáradék 
döntő részét, több mint 97%-át továbbra is a kőolaj- és a földgáztermékek utáni 
befizetések jelentik. Ezen adónem bevételének mértékét az árfolyam, valamint a kőolaj 
és a földgáz világpiaci árának változása határozza meg. 

Játékadóból a központi költségvetésnek 58,1 milliárd forint bevétele várható 
2013-ban, amely a 2012-ben bekövetkező piaci átrendeződés - új típusú pénznyerő 
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automaták bevezetése, online szerencsejáték jogszerű bevezetése - eredményeként 
jelentős évközi kilengések mellett jelent majd központi költségvetési forrást. 

Az egyéb befizetések mérlegsoron 2013. évre 33,5 milliárd forint bevétel 
prognosztizálható. Ezen a mérlegsoron jelennek meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
által kivetett bírság- és pótlékbevételek, valamint a korábbi évekről áthúzódó és 
kivezetésre került adónemek bevételei. 

A költségvetési törvény 12. § (1) bekezdésében megjelölt bevételek 2013-ban is a 
központi költségvetés központosított bevételeit képezik. Ezen bevételek a központi 
költségvetés mérlegében az egyéb központosított bevételek soron jelennek meg több 
mint 250 milliárd forintos összegben. A bevételek közül kiemelendőek a rehabilitációs 
hozzájárulásból, a környezetvédelmi termékdíjakból, valamint a különféle bírságokból 
származó bevételek. 2013-ban új tételként jelenik meg az 1036/2012. (II. 21.) Korm. 
határozat alapján 2013. július 1-jével bevezetendő elektronikus útdíj, melyből 
75,0 milliárd forint bevételt vár a költségvetés.  

A pénzügyi szervezetek különadója címén tervezett 2013. évi költségvetési bevétel 
72,0 milliárd forint, amely összeg 115,0 milliárd forinttal, 62%-kal kevesebb a 2012. 
költségvetési évre előirányzott 187,0 milliárd forintos összegnél. A biztosítótársaságok 
ugyanis kikerülnek a különadó hatálya alól. 

Az egyes ágazatokat terhelő különadó 2013. január 1-jével megszűnik. Ezen a 
jogcímen további bevétel nem várható, de az áthúzódó pénzforgalmi hatás miatt 
előreláthatóan 5,0 milliárd forint bevétele származik a központi költségvetésnek. 

1.2. Fogyasztáshoz kapcsolt adók 

A központi költségvetés 2013. évre tervezett általános forgalmi adó bevétele 
2826,4 milliárd forint, amely a GDP mintegy 9,2%-ára tehető. A tervszám a bázisévi 
előirányzatot (2722,0 milliárd forint) 104,4 milliárd forinttal (3,8%-kal) haladja meg. 
A növekmény elsősorban a lakossági folyóáras fogyasztás emelkedésének köszönhető, 
melyben mind a változatlan áron mért fogyasztás, mind az inflációs komponens 
növekedése szerepet játszik. A lakossági beruházások utáni áfa-bevételek az 
ingatlanpiac kedvezőtlen helyzetéből fakadóan csak lassú növekedést vetítenek előre. 
Az áfa-bevételek bázishoz képesti növekedésében szerepet játszik a gabonafélék, az 
olajos magvak és a fehérjenövények értékesítésére 2012. július 1-jei hatállyal 
bevezetésre kerülő fordított áfa-fizetés kapcsán jelentkező, fiktív számlázások 
csökkenéséből fakadó áfa-egyenlegjavulás áthúzódó hatása. 

Jövedéki adóból a 2013. évre tervezett költségvetési bevétel 913,1 milliárd forint, ez 
az összeg a GDP mintegy 3%-ának felel meg. A 2013 évi pénzforgalmi tervszám a 
bázisévi előirányzathoz (913,9 milliárd forint) képest mintegy 0,8 milliárd forinttal 
(0,1%-kal) alacsonyabb. A csökkenés hátterében az áll, hogy a 2012 évközi 
adóemelések tárgyévre áthúzódó hatását ellensúlyozza a jövedéki termékek 
volumenének csökkenése miatti negatív bázishatás.  

A költségvetés 2013. évre tervezett regisztrációs adó bevétele 15,0 milliárd forint, 
mely a GDP 0,05%-ának felel meg. A pénzforgalmi előrejelzés a 2012. évi 
előirányzathoz (14,0 milliárd forint) képest 1,0 milliárd forinttal (7,1%-kal) magasabb. 
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A növekedésben elsősorban a külföldről behozott használt gépjárművek forgalmának 
bővülése játszik szerepet.  

A 2012. július 1-jétől bevezetett távközlési adó 2013. évi költségvetési előirányzata 
44,0 milliárd forint. 

A pénzügyi tranzakciós illeték 2013. január 1-jétől hatályos új adónem, melynek 
2013. évi pénzforgalmi előirányzata 283,0 milliárd forint. 

A biztosítási adó mint új adónem 2013. január 1-jétől lép hatályba, mely a baleseti 
adót, a biztosítókat terhelő pénzügyi intézményi különadót és a tűzvédelmi 
hozzájárulást váltja ki. Az egyesített összegű adónem 2013. évi pénzforgalmi 
előirányzata 52,5 milliárd forint.  

1.3. A lakosság befizetései 

A személyi jövedelemadó bevétel 2013. évben 1540,3 milliárd forint. A 2013. évre 
vonatkozó tervezés a nemzetgazdasági szintű bruttó bér- és keresettömeg 2013-ban 
5,1% -os növekedését vetíti előre. A 2013. évre tervezett összeg az adóváltozásokkal 
módosított bevétel. Az adóváltozások a tárgyévben összességében 107,2 milliárd forint 
költségvetési bevételcsökkenést eredményeznek. Ezen tervek alapján a GDP-arányos 
személyi jövedelemadó-bevétel 2013-ban 5% lesz. A tervezett adóbevétel közel 
2,2%-kal kisebb a 2012. évi költségvetési törvény által előirányzott összegnél. 

Az egyéb lakossági adó mérlegsoron a saját gyümölcsből történő gyümölcspárlat 
főzés/főzetés után befolyó szeszadóból és egyéb vámbefizetések utólagos 
elszámolásából származó befizetések jelennek meg. 2013. évben a költségvetésnek 
ezen a soron 150,0 millió forint bevétele származhat, mely megfelel a bázisévi 
előirányzatnak. A gyümölcspárlat készítésre vonatkozó 50 literes adómentességi 
küszöb miatt a tárgyévben az elmúlt időszak trendje alapján jelentős adóbevétellel nem 
lehet számolni. 

Illetékekből a központi költségvetés 2013. évi várható bevétele 110,4 milliárd forint. 
A bevételt közvetlenül befolyásolja, hogy az önkormányzati feladatok és azok ellátását 
biztosító források szabályozásának változása eredményeként az önkormányzatok 
illetékbevételi részesedése megszűnt.  

Az önkormányzati feladatok és azok ellátását biztosító források szabályozásának 
változása eredményeként az önkormányzatok által beszedett gépjárműadó 60%-át 
beutalják a központi költségvetésbe. Gépjárműadóból a központi költségvetés 2013. 
évi várható bevétele 44,1 milliárd forint. 

A magánszemélyek egyes jövedelmeire 2010-ben bevezetett különadó címén a 2013. 
évi tervezett költségvetési bevétel 900,0 millió forint. 

1.4. Befizetések a központi alrendszerből 

A központi költségvetési szervek befizetési kötelezettségeinek 2013. évi tervezett 
összege 30,5 milliárd forint, mely a kizárólag saját bevételből gazdálkodó – a 
költségvetési törvényben meghatározott – intézmények tételesen megadott összegű 
befizetése.  
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1.5. Egyéb bevételek 

Az egyéb bevételek 2013. évi előirányzata többek között a költségvetés terhére 
korábban nyújtott támogatások visszafizetéséből, felszámolásokból származó 
bevételekből, kezességvállalási díjakból, valamint a korábban beváltott állami 
kezességek és viszontgaranciák megtérüléséből tevődik össze. 

Az egyéb bevételek 2013. évi előirányzata tartalmazza továbbá az önkormányzatok 
által jogtalanul igénybe vett támogatások utáni kamattérítésekből származó 
befizetéseket is. Az előirányzat ezen túlmenően magában foglalja a magyar állam 
tőkeköveteléseinek visszatérülését is. 2013-ban az állam tőkevisszatérülései a 
kormányhitelekből származnak.  

Ezen a mérlegsoron jelennek meg továbbá az Ávr. 23. § (6) bekezdése értelmében a 
rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalék terhére elszámolási, valamint 
visszatérítési kötelezettséggel nyújtandó támogatások visszafizetett összegei is. 

1.6. Egyéb uniós bevételek 

Az egyéb uniós bevételek címen két különböző jellegű bevétel kerül elszámolásra a 
„XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai” fejezetben. Egyrészt az Unió 
költségvetési bevételeit képező, Magyarországon beszedett ún. tradicionális saját 
források (vámok, cukorágazati hozzájárulások) 25%-a – a beszedési költségek 
fedezeteként – a hazai költségvetést illeti. A vámok tekintetében ez az összeg 2013-ra 
vonatkozóan 9,6 milliárd forint, a cukorágazati hozzájárulások tekintetében pedig 
mintegy 0,2 milliárd forint bevételt jelent.  

Másrészt itt kerül elszámolásra a Kohéziós Alapból finanszírozott és befejezett 
környezetvédelmi és közlekedési projektek hazai forrásból megelőlegezett utolsó 
20%-ának Európai Unió általi megtérítése. 

2. Központi kiadási előirányzatok  

2.1. Egyedi és normatív támogatások 

Az egyedi és normatív támogatások 2013. évi előirányzata 268,7 milliárd forintot tesz 
ki, amely 13%-kal magasabb az előző évi értéknél. A kiadások növekedése egyrészt a 
vasúti pályahálózatok működtetése költségtérítésének, másrészt az Eximbank Zrt. 
kamatkiegyenlítésének növekvő mértékű támogatásából ered. 

Az egyedi és normatív támogatások központi kezelésű előirányzatai az alábbi jogcím-
csoportokat és jogcímeket tartalmazzák. 

A bányabezárás előirányzata a Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Kft. 
által a szénbányászati szerkezetátalakításból átvett és a bányászatban jelentkező állami 
kötelezettségek vagyonértékesítésből nem fedezett részének finanszírozására szolgál. 

A helyközi személyszállítási közszolgáltatások költségtérítése keretében kerül sor a 
közlekedési közszolgáltató szervezetek bevétellel nem fedezett indokolt költségeinek 
ellentételezésére, míg a vasúti pályahálózat működtetésének költségtérítése a vasúti 
társaságoknak a pályahálózat működtetésével kapcsolatban felmerült és a hálózat-
hozzáférési díjból, valamint a vasúti társaságok egyéb üzleti tevékenységeiből nem 
fedezett, indokoltnak elismert költségei megtérítését jelenti. 
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A mecseki uránbányászok baleseti járadékainak és egyéb kártérítési kötelezettségeinek 
átvállalása az uránbányászatban 1993. év december hó 31-ig bekövetkezett balesetek 
járadékainak és egyéb munkavégzéssel kapcsolatos kártérítések kifizetéseihez nyújt a 
Mecsek–Öko Környezetvédelmi Zrt. számára támogatást, az egyéb megszűnt jogcímek 
miatt járó támogatás pedig a már megszűnt egyedi és normatív támogatásokhoz 
kötődően esetlegesen még fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséhez jelent alapot. 

Az Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítésének előirányzata a szakosított hitelintézet által a 
magyar termékek és szolgáltatások exportjának finanszírozására nyújtott hitelek 
kamatainak és az e célt szolgáló finanszírozási költségek különbözetének központi 
költségvetés terhére történő kiegyenlítésére szolgál. 

2.2. Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. 
törvény (Mttv.) 136. §-a alapján a központi költségvetés a közszolgálati hozzájárulás 
útján támogatja a közszolgálati média működését. A Médiaszolgáltatás-támogató és 
Vagyonkezelő Alap számára havonta egyenlő részletekben folyósítandó közszolgálati 
hozzájárulás összegéről az Mttv. 4. számú melléklete rendelkezik. 

A közszolgálati hozzájárulás útján nyújtott költségvetési támogatás fedezetet nyújt 
egyebek mellett a közszolgálati médiatársaságok működéséhez, a Magyar Rádió 
Nonprofit Zrt. művészeti együtteseinek fenntartásához, valamint az Mttv.-ben rögzített 
közszolgálati célok megvalósításához. 

2.3. Szociálpolitikai menetdíj-támogatás 

A szociálpolitikai menetdíj-támogatás előirányzata jelenti a személyszállítási 
közszolgáltatások kereteiben megvalósuló utazásokhoz az állam által jogszabályban 
biztosított utazási kedvezmények ellentételezéséhez nyújtott állami támogatás forrását. 
A támogatás mértékét, illetve az igénylés rendjét a Kormány rendeletben állapítja meg, 
a folyósítás pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatalon keresztül történik. Az utazási 
kedvezményrendszer felülvizsgálatával a Széll Kálmán Terv jelentős mértékű kiadás-
csökkentést irányzott elő az előirányzatot illetően, amelyet a központi alrendszer 2013. 
évre szóló költségvetési törvénye érvényesíteni is kíván. A szociálpolitikai menetdíj-
támogatás 2013. évi kiadási előirányzata 93,0 milliárd forintot tesz ki. 

2.4. Lakástámogatások 

A lakástámogatások az otthonteremtési program megvalósulását kívánják elősegíteni. 
Az otthonteremtés a nemzetgazdaság fontos részterülete, amely társadalompolitikai és 
gazdaságpolitikai célokat egyaránt szolgál. 

2013-ban kiemelt célkitűzés a lakosság otthonteremtési kiadásainak támogatása az új 
lakásépítési támogatás és az otthonteremtési kamattámogatás útján. Ennek keretében a 
támogatási rendszer hangsúlyt helyez a családok lakáshoz jutásának elősegítésére, a 
korszerű, jó minőségű és energiatakarékos lakásépítések ösztönzésére, illetve a lakás-
mobilitás erősítése céljából a lakáspiac dinamizálására. Továbbra is fontos eleme lesz 
az ösztönző rendszernek a lakáscélú lakossági előtakarékosság támogatása. 

Az otthonteremtési mellett a másik jelentős kormányzati program az otthonvédelmi 
akcióterv megvalósítása. Az új árfolyamgát rendszerében a rögzített árfolyam feletti 
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törlesztési kötelezettség kamatrészének felét a költségvetés átvállalja, az adósnak csak 
a tőkerészt kell visszafizetnie. Ezen túlmenően az állam a közszférában dolgozók 
részére az árfolyamgát rendszeréhez kötődően gyűjtőszámlahitel kamattámogatást, 
továbbá egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt. További otthonvédelmi célú 
intézkedés a devizahitel kiváltására felvett kölcsönök kamatainak megfizetéséhez 
igénybe vehető kamattámogatás és a késedelmes lakáskölcsön adósok helyzetének 
rendezéséhez nyújtott kamattámogatások. 

A lakásépítési támogatások 2013. évi kiadási előirányzatának összege 173,9 milliárd 
forintot tesz ki. 

Ezeken túl az egyéb lakástámogatásokon kívüli forrásokból lakhatási célt szolgál – 
többek között – még a 2007. év előtti lakásvásárlási kölcsönök törlesztéséhez nyújtott 
jövedelemadó, illetve a lakásvásárlási illetékkedvezmény, a fegyveres és rendvédelmi 
testületek lakástámogatása, a kötvénytörlesztés (volt lakásalap) és kamatának terhe, 
valamint a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működése. 

2.5. Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 

Az Alap tartalmazza a családi támogatásokat, a korhatár alatti ellátásokat, a 
jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatásokat valamint a különféle 
jogcímen adott térítéseket. 

2.5.1. Családi támogatások 

A családi támogatások körébe a családi pótlék, az anyasági támogatás, a 
gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a gyermekek születésével 
kapcsolatos szabadság megtérítése, az életkezdési támogatás, a pénzbeli és 
természetbeni gyermekvédelmi támogatások, valamint a gyermektartásdíjak 
megelőlegezésének költségvetési forrása tartozik. Az egyes ellátások előirányzatainak 
tervezésénél figyelembe kellett venni, hogy az ellátások nominális értének 
fenntartásával a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyermekgondozási segély, a 
gyermeknevelési támogatás, az életkezdési támogatás, továbbá a pénzbeli és 
természetbeni gyermekvédelmi támogatások összege 2013-ban nem emelkedik. 

2.5.2. Korhatár alatti ellátások 

Az előirányzat tartalmazza a szolgálati járandóságot és a korhatár előtti ellátást, 
balettművészeti életjáradékot. Az ellátások tervezése a 2012. évi várható kiadásokra, a 
létszámban bekövetkező változásokra, valamint a nyugdíj várható emelkedésének 
mértékére figyelemmel történt.  

Az előirányzat kialakításában szerepet játszott, hogy jelentős és sikeres erőfeszítések 
történtek a kapcsolódó rendszer átalakítása területén, annak érdekében, hogy 
létrejöjjön egy szolidaritási elemeket is tartalmazó rendszer. Ennek egyik lényegi 
eleme, hogy a korábbi előrehozott öregségi nyugdíjat és a korkedvezményes ellátást 
korhatár előtti ellátásként, illetve a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati nyugdíját 
szolgálati járandóságként a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap jelzett 
előirányzata biztosítja.  
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2.5.3. Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások 

Az előirányzat az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság kiegészítés és kereset-
kiegészítése, a mezőgazdasági járadék, a fogyatékossági támogatás és a vakok 
személyi járadéka, a politikai rehabilitáció és más nyugdíjkiegészítés, a házastársi 
pótlék, a megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése és az egyéb 
támogatások finanszírozását szolgálja. Az ellátások tervezése a 2012. évi várható 
kiadásokra és a létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt, azzal, hogy a 
mezőgazdasági járadék, továbbá az átmeneti bányászjáradék, szénjárandóság 
kiegészítése, és keresetkiegészítése esetében az ellátások összege a nyugdíj várható 
emelkedésének megfelelően került számításba vételre. 

2.5.4 Különféle jogcímen adott térítések 

A különféle jogcímen adott térítések előirányzat biztosítja a közgyógyellátás, az 
egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás és a folyósított ellátások 
utáni térítés finanszírozását. Az ellátások tervezése a 2012. évi várható kiadásokra és a 
létszámban bekövetkező változásokra tekintettel történt. 

2.6. A központi alrendszeren belüli egyes támogatások és az 
önkormányzati alrendszer támogatása 

2.6.1. Az elkülönített állami pénzalapok támogatása 

2013-ban az elkülönített állami pénzalapok közül költségvetési támogatásban részesül 
a Bethlen Gábor Alap, a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap, a Wesselényi Miklós Ár- 
és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap, valamint a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. 

2.6.2. Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok 
ellátásához 

A költségvetés 2013-ban is a biztonságos és kiegyensúlyozott finanszírozás érdekében 
a társadalombiztosítás mindkét pénzügyi alapjának bevételeit támogatással egészíti ki. 

Az Egészségbiztosítási Alap több jogcímen kap költségvetési hozzájárulást. A járulék 
címen átadott pénzeszköz jogcím a nemzeti kockázatközösséghez kapcsolódó 
támogatás, ami azon személyek utáni térítést tartalmazza, akik egészségbiztosítási 
járulék, illetve egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére nem kötelezettek, de 
jogosultak egészségügyi szolgáltatás igénybevételére. A rokkantsági és rehabilitációs 
ellátások fedezetére támogatást ad a költségvetés, valamint a baleseti adó kivezetése 
miatt szintén pénzeszköz átadás történik. 

A Nyugdíjbiztosítási Alap esetében a támogatás az adórendszer átalakításával 
összefüggő pénzeszköz átadás jogcímen jelenik meg. 

2.6.3. A helyi önkormányzatok támogatása 

A 2013. évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is 
alapjaiban változik meg. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy 
része az államhoz kerül. Ehhez igazodóan a feladatellátást szolgáló, eddig az 
önkormányzatoknak átengedett források nagyobb része, illetve egyéb, feladathoz 
szorosan nem kötődő támogatások tekintetében is megteremtésre kerül a feladatok és 
források telepítésének egységessége. 
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A változásokkal párhuzamosan, a megmaradó feladatok tekintetében a 
forrásszabályozás átalakítása sem maradhat el. Új finanszírozási struktúra kerül 
kialakításra, mely elszakad az eddigi jellemzően normatív támogatási rendszertől. E 
szempontból kiemelkedő szerepe van az ágazati feladatok meghatározásának, a 
kötelező önkormányzati feladatok és helyi közügyek szétválasztásának. Jellegükből 
fakadóan ugyanis az egyes közszolgáltatások eltérő finanszírozási technikát 
igényelnek, így a költségvetési törvényjavaslat az önkormányzati támogatásokat a 
szakmai törvények (illetve az ezek módosítására vonatkozó kormányzati döntések) 
logikáját követve határozza meg. 

Alapvető tervezési koncepcióként jelenik meg az az elv, hogy az a finanszírozási 
modellek átstrukturálásával megnyíljon a lehetőség a korábban az államadósságot 
újratermelő alrendszerek fenntartható működtetésére. 

A helyi önkormányzatok 2013-ban hitelforrások nélkül mintegy 2200 milliárd forinttal 
gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés mintegy 647 milliárd forintot 
biztosít. 

A feladatátrendeződés megjelenik mind a közoktatásban, mind a szociális és az 
igazgatási ágazatban. A ma még az önkormányzati szervek (jegyző, polgármester, 
kivételesen ügyintéző) által ellátott államigazgatási feladatok mértéke mérséklődik, az 
ügyek zöme a 2013. január 1-jétől létrejövő járási kormányhivatalokhoz kerül. E 
módosítások célja a mainál korszerűbb és hatékonyabb hatósági ügyintézés kialakítása, 
megszüntetve ezzel a korábban létező túlzottan bürokratikus, lassú és töredezett 
struktúrát.  

A változások miatt az eddig az önkormányzatokat megillető gyámügyi és 
okmányirodai normatív hozzájárulások, a körjegyzőségi feladatokhoz kapcsolódó 
támogatás, valamint az általános üzemeltetési normatíva egy része, összesen mintegy 
30 milliárd forint a KIM fejezetébe kerül át a járási és fővárosi kerületi 
kormányhivatalok fenntartása céljából. 

A közoktatás új alapokra helyezése és az oktatás színvonalának emelése a társadalom 
évek óta jelentkező jogos elvárása. Ennek kívánt megfelelni a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény azzal, hogy a nemzeti köznevelés biztosításában az 
elsődleges felelősség az államot terheli. Az új rendszerben a feladatellátás az eddigi 
állami-önkormányzati feladatmegosztás jelentősen megújuló formáját jelenti, 
függetlenítve az oktatás színvonalát a települések pillanatnyi anyagi helyzetétől.  

Az ágazatban az önkormányzatok fő feladata az óvodai ellátás lesz, amelyhez a 
központi költségvetés több elemű támogatással járul hozzá. A jogszabályi előírások 
alkalmazásával biztosítja az óvodapedagógusok illetményét, ami a Magyar 
Államkincstár központi illetményszámfejtésén alapul. Figyelembe veszi továbbá a 
közoktatási/köznevelési törvény óvodai nevelésszervezési paramétereit (csoportátlag 
létszám, foglalkozási időkeret, gyerekekkel töltendő kötött idő, stb.), valamint a 
kereseteket meghatározó törvények kötelezően elismerendő elemeit. Emellett kötött 
felhasználású támogatás illeti meg az óvodát fenntartó önkormányzatokat az óvodai 
nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzéséhez, valamint a feladatellátásra 
szolgáló épület folyamatos működéséhez. Továbbra is önkormányzati feladat a 
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gyermekétkeztetés, amit a költségvetés támogat, figyelemmel a rászoruló gyermekek 
szociális helyzetére is.  

Az iskolai oktatás területén az állam jelentős terhet vesz le az önkormányzatok 
válláról, hiszen a pedagógusok és a szakmai munkát közvetlenül segítők bérének 
finanszírozását átvállalja. Ez azt jelenti, hogy közel 335 milliárd forint a jövőben az 
EMMI fejezetében szolgálja ezt a feladatot, ami részben a korábban is ilyen jogcímű 
állami támogatások (251,3 milliárd forint), valamint az önkormányzatokat megillető 
gépjárműadó 40%-a, a helyben maradó személyi jövedelemadó közel fele, és a teljes 
illetékbevétel együttes összegének (83,3 milliárd forint) a központi költségvetési 
támogatássá való átkonvertálásából tevődik össze. Állami feladat továbbá az 
iskolahálózat szakmai működési kiadásainak a biztosítása is, ami szintén korábbi – 
hasonló jogcímű – önkormányzati támogatásoknak a szaktárca fejezetébe történő 
átcsoportosítását igényli.  

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben is jelentős változások várhatók, az 
ezekre vonatkozó szaktörvényi módosulásokról ugyanakkor az Országgyűlés még nem 
döntött. Ennek megfelelően a költségvetési törvényjavaslatban az ágazat támogatásai a 
kormányzat célkitűzéseit tükrözik. Az ellátórendszer anomáliái széles körben ismertek, 
a változtatási igények jogossága vitathatatlan.  

A módosítások elsősorban az alapellátások erősítésére irányulnak, az érintettek 
„otthonközeli” ellátása érdekében. Az önkormányzati szektor szerepe e területre fog 
koncentrálódni, elősegítve, hogy a rendelkezésre álló erőforrások ne aprózódjanak szét 
a különböző kötelezettségek között, ezzel a rászorulók számára a jelenleginél 
komplexebb ellátást tudjanak biztosítani.  

A pénzbeli ellátások terén fontos változás, hogy a jegyzői hatáskörben levő segélyek a 
jövőben „létalapként” egyesülnek. E kategória egységesebb rendszerként fogja össze a 
jelenlegi jövedelemhez, vagy különböző élethelyzetekhez kapcsolódó támogatásokat 
(megtartva ugyanakkor az egyes élethelyzetek különbözőségéből eredő eltéréseket). A 
szakmai elképzelések szerint a létalap: 

− alaptámogatási komponense nyújtana segítséget a kellő jövedelemmel nem 
rendelkező háztartásoknak úgy, hogy jövedelmüket egy meghatározott szintig 
kiegészíti (azaz ide tartozna a mostani foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
illetve a rendszeres szociális segély),  

− kiegészítő támogatási komponense foglalná magába a háztartás társadalmilag 
elismert egyéb szükségleteinek biztosításához nyújtott támogatásokat (pl. a 
lakásfenntartási támogatást). 

A létalapként nyújtott ellátásokat önkormányzati szinten (a képviselőtestület 
hatáskörében) már csak egy, ún. krízisellátás egészítheti ki, amely az egyének, 
háztartások egyedi, átmeneti jellegű krízishelyzetének megoldását segíti.  

A térségi szerepet betöltő szakellátások átalakítása 2013-ban kiteljesedik: a megyei 
önkormányzati feladatok átvételével 2012-ben megkezdődött folyamat jövő évben a 
teljes szakellátási felelősség állami feladattá tételével folytatódik, egységessé téve az 
központi irányítást ezen a területen. Ennek eredményeképpen megvalósulhat az 
intézményrendszer hosszabb távú racionalizálása, valamint hosszú távú fenntartható 
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működése. A feladatátadás miatt mintegy 20 milliárd forint önkormányzatokat 
megillető normatív hozzájárulás, valamint 1 százalékpont helyben maradó személyi 
jövedelemadó és 5% gépjárműadó (együttesen 17 milliárd forint) csoportosul át a 
szaktárca fejezetébe. 

Az önkormányzatok kulturális feladatainak – ezen belül a kulturális javak védelme, a 
muzeális intézmények, a közművelődés és a nyilvános könyvtári ellátás – 
biztosításához a központi költségvetés 2013. évben (a korábbi évektől eltérően) önálló 
előirányzaton biztosít támogatást. Ennek célja, hogy a rendelkezésre álló források az 
eddigieknél célzottabban jussanak el e területhez. Változatlanul biztosított a megfelelő 
forrás a települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-
művészeti szervezetek támogatására is.  

Emellett a központosított előirányzatok között továbbra is lehetőség lesz az 
önkormányzati fenntartású könyvtárak állománygyarapítására, a közművelődési 
tevékenység érdekeltségnövelő támogatására, az „art” mozik fejlesztésére, valamint a 
múzeumok szakmai támogatására is.   

Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett 
önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, 
helyi adóztatás, stb.) teszik ki. Ezen helyi közügyek ellátását egy - az önkormányzatok 
jövedelemtermelő képességétől függő - általános jellegű támogatás szolgálja 2013-tól. 
A helyi önkormányzatokat megillető, helyben maradó személyi jövedelemadó 
részesedés 2013-tól megszűnik, azzal, hogy a helyben maradó személyi jövedelemadó 
– feladat-átcsoportosítással nem érintett – összege ezen általános jellegű támogatásba 
épül be. Szintén ide csoportosul át a jelenlegi formájában megszűnő, a települési 
önkormányzatok közötti jövedelemkülönbség mérséklésére fordított forrás is.  

A 2013. évtől az eddigi jövedelemkülönbség mérséklés helyett az átalakított 
támogatási rendszer egésze, benne pedig elsősorban az általános támogatás segíti 
hozzá az önkormányzatokat az egyenlő esélyű feladatellátáshoz. Az általános 
támogatás lényege, hogy a települési önkormányzatok az új önkormányzati törvényben 
meghatározott, célzott támogatással nem támogatott feladataihoz kapcsolódó 
elismerhető kiadás csökkentésre kerül a helyi bevételekkel (a gépjárműadó 
önkormányzati része, az iparűzési adó esetében az elvárt összeg, valamint az egyéb 
helyi adók összegének fele), és az ezt követően fennmaradó különbözethez biztosít a 
központi költségvetés támogatást. 

A helyi adók - így az iparűzési adó - rendszerét a finanszírozás átalakítása nem érinti. 
Az ebből származó bevétel továbbra is teljes egészében az önkormányzatok saját 
bevétele marad, és helyben járul hozzá a feladatokhoz.  

Mindezek mellett az esetleges egyedi működési problémák kezelésére az új 
önkormányzati törvény előírásainak megfelelően kiegészítő támogatást lehetővé tevő 
tartalék, a közfeladatok változásaiból eredő, előre nem tervezhető kiadásokra 
szerkezetátalakítási tartalék előirányzat szolgál. Ez utóbbi biztosít gyors és rugalmas 
beavatkozási lehetőséget az önkormányzati feladatrendszer változása miatt felmerülő 
esetleges pénzügyi feszültségekre. 
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2.7. Társadalmi önszerveződések támogatása 

A társadalmi önszerveződések támogatása magában foglalja a pártok, valamint a 
pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet 
végző alapítványok támogatását.  

2.8. Tartalék előirányzatok 

2.8.1. Rendkívüli kormányzati intézkedések 

A rendkívüli kormányzati intézkedések (tartalék) előirányzat az előre nem tervezhető, 
nem valószínűsíthető kiadásokra, illetve az előirányzott, de elháríthatatlan ok miatt 
elmaradó bevételek pótlására szolgál. 

2.8.2. Céltartalékok 

A céltartalékok előirányzata tartalmazza a közszférában foglalkoztatottak 
bérkompenzációja címén a többlet személyi juttatás és az ahhoz kapcsolódó 
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésének 2013. évi 
fedezetét. 

Ezen felül az előirányzat terhére az alábbi többletkiadások finanszírozása, illetve 
elszámolása történik: 

− a központi közigazgatási szerveknél, továbbá azok területi és helyi szerveinél a 
diplomás pályakezdő fiatalok munkatapasztalat-szerzésének támogatása; 

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

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

2.8.3. Országvédelmi Alap 

A Kormány kellő figyelmet fordít arra, hogy megteremtse mindazon feltételeket és 
eszközöket, amelyek védelmet nyújtanak Magyarország és a magyar gazdaság számára 
a világgazdaságban zajló folyamatok miatt előálló kockázatokkal szemben. Ezen 
kockázatok kivédését szolgálja az Országvédelmi Alap. 

2.9. Kormányzati rendkívüli és egyéb kiadások 

Az egyéb kiadások 2013. évi előirányzatából finanszírozható többek között a magán- 
és jogi személyek kártérítése, a felszámolásokkal és szanálásokkal kapcsolatos 
kiadások, a védelmi felkészítéssel kapcsolatos kiadások, a személyi jövedelemadó 
1%-ának civil szervezeteknél, alapítványoknál történő közcélú felhasználása, valamint 
a Magyar Államkincstár pénzforgalmával kapcsolatosan teljesülő kiadások (GIRO 
díjak, VIBER forgalmi jutalékok, MNB jutalékok stb.).  

E kiadások tartalmazzák továbbá hazánk nemzetközi pénzügyi szervezetekben vállalt 
tagsága, illetve az ebből adódó kötelezettségvállalásainak többnyire devizában 
fennálló kifizetéseit is. 

2013-ban új tételként jelenik meg a Diákhitel Központ Zrt. kamattámogatása. Ennek 
lényege, hogy a Diákhitel Központ Zrt. az 1/2012. (I. 20.) Kormányrendelet alapján a 
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2012/2013-as tanévtől bevezeti a Diákhitel 2 terméket. A Diákhitel 2 kötött 
felhasználású hitelként csak a képzési önköltség finanszírozására használható fel, az 
állami részösztöndíjas, illetve önköltséges képzésben résztvevők vehetik igénybe, és 
közvetlenül a felsőoktatási intézményeknek kerül átutalásra. Jelentős különbség a 
2001. óta működő szabad felhasználású Diákhitel 1-hez képest, hogy a Diákhitel 2 
terméket igénybe vevő hallgató állami kamattámogatásban részesül, a hitelfelvevők 
felé így csak 2%-os mértékű kamat kerül felszámításra. A hitelezés tényleges költségei 
és a támogatott hitelkamat közti különbözetet az állam a hallgató helyett megfizeti a 
Diákhitel 2 konstrukciót is működtető Diákhitel Központ számára. 

A kormányzati rendkívüli kiadások 2013. évi előirányzata az 1992. évi XXXII. 
törvény alapján az életüktől és szabadságuktól politikai okokból megfosztottaknak 
fizetendő, továbbá az 1947-es párizsi békeszerződésből eredő kárpótlás-kifizetésekre, 
illetve ezek folyósítási költségeire nyújt fedezetet.  

A volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése az idei évben várhatóan 
lezárul, ezért 2013-ban ilyen jogcímen a költségvetés már nem számol kifizetéssel. 

2.10. Állam által vállalt kezesség érvényesítése 

A 2013. évi állami viszontgarancia- és kezességvállalásokat, valamint az állam által 
vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítéseként tervezett kifizetések mértékét 
(30,2 milliárd forint) a következők határozzák meg: 

Az egyedi állami kezességvállalásoknál, valamint a nemzetközi hitelfelvételek 
garanciáinál, a Diákhitel Központ Zrt. fizetési kötelezettségeinél, a Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt. (a továbbiakban MFB Zrt.) és az Eximbank Zrt. forrásbevonásainál, és a 
kiállításokhoz kapcsolódó garanciáknál beváltásokra feltételezhetően nem kerül sor. 

Az egyedi kezességi keretet a törvényjavaslat nem emeli, megegyezik a 2012. évi 
mértékkel.  

A vasúti törvény biztosítja a többségi állami tulajdonú vasúti társaságok 
járműállományának fejlesztéséhez az EUROFIMA  Európai Vasúti Gördülőállomány-
finanszírozási Társaságtól felvett hiteleihez az állami kezességet. E kezesség 2013. évi 
kerete a MÁV-csoport számára tesz lehetővé kedvező finanszírozási feltételek mellett 
forrásbevonást. 

Az MFB Zrt.  tevékenységével kapcsolatos költségvetési keretek a következőképpen 
alakulnak a 2013. évben: 

− forrásbevonási kezesség kerete 1800,0 milliárd forint; 

− hitel- és kezességnyújtási kerete 600,0 milliárd forint; 

− árfolyam-fedezeti ügyleteinek kerete 1800,0 milliárd forint. 

Hitelnyújtási keretének szinten tartása a keret kihasználtsága alapján elegendő, 
ugyanakkor szükséges a jövő évi forrásbevonási- és árfolyam-fedezeti keretek 
megemelése a tervezett gazdaságélénkítési célok megvalósítása érdekében, valamint új 
programok indításához.  

Az MFB Zrt. kezességvállalásaihoz és hitelnyújtásaihoz kapcsolódó állami kezesség 
beváltása főként az Élelmiszeripari bankgarancia programhoz köthető 2013-ban.  

125



 

 
 

 

Az Eximbank Zrt . állami kezességvállalás melletti forrásbevonási keretének 2013. 
évi mértéke megegyezik a 2012. évi 320,0 milliárd forinttal, a költségvetés kezessége 
mellett export-hitel és egyéb export célú garanciaügyletekre nyújtható garanciák kerete  
szintén változatlan, 40-40 milliárd forint.  

Az Eximbank Zrt. garanciaügyleteihez kapcsolódó állami készfizető kezességbeváltási 
előirányzat a korábbi években nyújtott garancia ügyletekre biztosít fedezetet. 2013-ban 
főként a kockázatos relációkba irányuló exportügyletekhez nyújtott kereskedelmi 
típusú garanciáknál várható beváltás. 

A MEHIB Zrt . által vállalható nem piacképes biztosítások állományának felső határa 
a 2013. évben is 500,0 milliárd forint.  

A MEHIB Zrt. kárfizetési előirányzata alapvetően a kazah BTA Bank 
fizetésképtelenségével összefüggő fizetési kötelezettséget tartalmazza. Kárfizetési 
kötelezettsége 2016. novemberig áll fenn, melynek összege évi 3,0 milliárd forint 
körül alakul. Csekélyebb összegű kifizetésekkel lehet még számolni a többi egyedi 
ügylet, illetve a C típusú és KKV kötvényesek potenciális káraira is. 

A törvényjavaslat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt . által vállalható készfizető kezesség 
feltételeit és mértékét, valamint a költségvetési viszontgarancia összegét határozza 
meg. A 2013. évre javasolt kezességvállalási keret nagysága az ideivel azonos, és csak 
a hazai költségvetési forrásokat terhelő állományt tartalmazza, mértéke 85%. 

A Garantiqa Hitelgarancia Zrt-nél az elmúlt években a gazdasági és pénzügyi válság 
miatt megnövekedett bukási ráta várhatóan meginduló csökkenésének pozitív hatását 
az állami viszontgarancia mértékének 85%-ra történő növelése ellensúlyozza. A 
beváltások alakulását 2013-ban is várhatóan az éven belüli Széchenyi Kártyák és banki 
kártyahitel-termékek fogják meghatározni.  

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány  által vállalható készfizető 
kezességvállalási keret 105,0 milliárd forintos összege az idei keretnél kevesebb. 
Ennek oka, hogy a nagyszámú, de kisösszegű kezességek összege alacsonyabb 
portfolió nagyságot eredményeztek a korábbinál.  

Az Alapítvány garanciaügyleteiből eredő beváltások összege a válság elhúzódó 
hatásaival, a hitelkockázatok növekedésével, és a költségvetési viszontgarancia 
mértékének 85%-ra történt módosításával magyarázható. 

Agrárkezességeken azokat a jogszabályban és kormányhatározatban vállalt állami 
kötelezettségeket értjük, melyek részletes konstrukcióit a korábbi agrártárca határozta 
meg. Az agrárhitelek kezességérvényesítésének összege fokozatosan csökkenő 
tendenciát mutat a mérséklődő állomány miatt.  

A lakáshitelekkel kapcsolatos állami kezességek esetében a Kormány 
intézkedéseinek hatására az előző évek magas bukási arányával már nem kell 
számolni, az fokozatosan csökken. A csökkenés egyik oka a 2012-től alkalmazható 
árfolyamrögzítés lehetősége (a „fészekrakó” kölcsönök csaknem 70%-a CHF alapú 
hitel). Továbbá az állomány csökkenése várható mind a közszférában dolgozók 
lakásvásárlásához nyújtott állami készfizető kezesség, mind a „fészekrakó” program 
keretében a fiatalok lakásvásárlásához vállalt kezesség esetén. 
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2.11. Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 

A törvényjavaslat 1. számú mellékletében meghatározott 283,6 milliárd forintos 
hozzájárulás több tételt foglal magában. Az áfa-alapú hozzájárulás kalkulált összege 
mintegy 36,0 milliárd forintot, a GNI alapú hozzájárulás mintegy 230,9 milliárd 
forintot, a brit korrekció összege 14,8 milliárd forintot, a Hollandia és Svédország 
számára teljesítendő kiadás – ezen országok más tagállamokhoz viszonyított 
alacsonyabb arány szerinti GNI alapú hozzájárulása miatt – összege 2013-ban 
várhatóan mintegy 2,0 milliárd forintot tesz ki. Az egyes tételek meghatározásakor a 
Bizottság 2013-ra vonatkozó költségvetési tervezetében foglalt számokhoz igazodik a 
hozzájárulás összege. A tervezés során figyelembevételre került a 2013. július 1-jei 
horvát csatlakozás közösségi költségvetésre gyakorolt becsült hatása, továbbá a GNI 
alapú hozzájárulás esetében korrigálni kellett a 2012. évi közösségi költségvetés 
többletének Magyarországra jutó becsült összegével. 

A ténylegesen teljesítendő hozzájárulás összegét továbbá befolyásolja az, ha az 
elszámoló árfolyamként használt Európai Központi Bank 2012. december 31-i 
forint/euró árfolyama jelentősen eltér a tervezéskor használt forint/euró árfolyamtól. A 
nemzeti hozzájárulás mindezen túl változhat 2012. év végén az Európai Tanács és a 
Parlament által elfogadandó 2013. évi uniós költségvetés végső változata, illetve annak 
a 2013. év folyamán történő esetleges módosításai következtében is. 

3. Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 

A Kormány kiemelt célja az államigazgatás – ezen belül a közszféra működésének, 
gazdálkodásának – racionalizálása. A fő törekvés az állam rosszul szervezett és ezért 
az államadósság újratermelődését okozó területeinek átszervezése, a közforrások 
hatékonyabb, takarékosabb felhasználását garantáló – szerkezetében és méretében 
megújult – közszektor kialakítása.  

A 2013. évtől létrejövő járási hivatalok az állam szervezetének legalacsonyabb szintű 
területi és egyben szervezeti egységeként alakulnak meg. Az elérni kívánt cél a 
hatékonyabb, ügyfélközpontú és költségtakarékosabb (a telepített feladatok 
méretgazdaságos ellátását lehetővé tévő) területi közigazgatás megteremtése. A járási 
hivatalok legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő 
államigazgatási feladatok ellátása lesz. Ezért a jelenleg még az önkormányzati szervek 
által ellátott államigazgatási ügyek zöme a járási hivatalokhoz kerül. A települési 
önkormányzatok a jövőben a valós helyi feladatszervezési döntéseket igénylő, a 
legcélszerűbben helyi szinten ellátható közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság 
számára. 

A közszféra létszámhelyzete 

Hazai áttekintés 

A költségvetési szférában foglalkoztatottak száma 2011. évben mintegy 674 ezer fő 
(közfoglalkozatással együtt 735 ezer fő). Ebből a létszámból a közigazgatás, 
védelem, kötelező társadalombiztosítás ágazatba 246 ezer fő, az oktatás ágazatba 
241 ezer fő, az egészségügyi, szociális ellátás ágazatba 135 ezer fő, illetve az egyéb 
(kutatási, kulturális) ágazatba 52 ezer fő tartozik. 
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A központi, illetve az önkormányzati költségvetési szervek körében az ágazatok 
szerinti megoszlás jelentős eltérést mutat. A társadalmi közszolgáltatások 
ellátásában dolgozók (közbiztonság, honvédelem, tűzvédelem, igazságügy, 
külügyek) aránya jelentős a központban, míg elhanyagolható az 
önkormányzatoknál, ezzel szemben az egészségügyi és szociális ellátás, illetve az 
oktatás területén dolgozók túlnyomórészt az önkormányzatoknál jelennek meg, a 
központba gyakorlatilag csak a felsőoktatásban dolgozók tartoznak, a feladatátadás 
ezen arányok átrendeződését is maga után vonja. A létszám ágazatonkénti 
megoszlását az 1. ábra mutatja be. 

A „Közigazgatás” ágazatba sorolt foglalkoztatottak alkotják az igazgatási 
feladatokat ellátókat (jogalkotói, végrehajtói, pénzügyi-igazgatási és ellenőrzési 
tevékenységet végzők), arányuk a központban nagyobb, mint az 
önkormányzatoknál.  

 

 
 

1. ábra 2. ábra 

A közszférában foglalkoztatottak létszáma 1998. évben meghaladta a 780 ezer főt, 
ezt követően – a 2003-2005. közötti növekedési szakasz után – fokozatosan 
csökkent. A költségvetési szférában foglalkoztatottak létszámának a 1998-2011. 
évek közötti alakulását a 2. ábra mutatja be. 

A létszám csökkenése kiemelten jelentkezett a közigazgatási ágazatban, illetve az 
egészségügyi ágazatban (megjegyezzük, hogy itt egyes intézmények kiszervezése is 
létszámcsökkenésként jelenik meg). Ezzel szemben enyhe növekedés volt az 
oktatásban és a szociális ellátás területén. 

A 674 ezer fős létszám alig több mint egyharmada (254 ezer fő) a központi 
költségvetési szerveknél, míg mintegy kétharmada (420 ezer fő) az önkormányzati 
költségvetési szerveknél foglalkoztatott. Az arány a 2012. évben a megyei 
intézmények alrendszer-váltásával átrendeződik. A megyék konszolidációjáról szóló 
törvény végrehajtása keretében 2012. január 1-jétől egyes megyei önkormányzati 
intézmények állami fenntartásba kerültek, ez érintette az igazgatási, a közoktatási, a 
szociális és az egészségügyi ágazatot. Az előzőeken túl 2012. évben állami 
fenntartásba kerültek a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok, valamint a fővárosi 
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és megyei egészségügyi intézmények is. 2012-ben a Kormány 1004/2012. (I. 11.) 
határozata alapján 6580 fős létszámleépítésre került sor. 

2013. évtől a Kormány döntése alapján a közoktatás szakmai feladatait az állam 
látja el, ezáltal pedagógusok és a munkájukat segítő foglalkoztatottak kerülnek 
állami alkalmazásba. Létszámátvételre kerül sor továbbá a szociális és jóléti 
intézményi ellátás egyes területeinek átvétele, illetve a járások kialakítása 
következtében. 

A fentiekben bemutatott tendenciáknak megfelelően a 2013. évi költségvetés tervezése 
során a létszám növekedésével nem számolunk. 

Nemzetközi összehasonlítás 

A magyarországi közszféra méretét nemzetközi összehasonlításban vizsgálva – 
tekintettel arra, hogy a közszféra dolgozói a lakosság teljes körét szolgálják ki –, 
célszerű az arányok meghatározásánál elsősorban a teljes népességet alapul venni. 
Az Eurostat legfrissebb – 2010. évi – létszámstatisztikái alapján a 27 tagállam 
mutatóinak átlaga 10,7%. Ez azt jelenti, hogy az 500 millió fős népességből 
53 millió dolgozó látja el a közfeladatokat. Az átlagot számottevően meghaladják a 
skandináv országok, a Benelux-országok és Nagy-Britannia. Az átlagot valamelyest 
meghaladó értéket mutat Németország, Franciaország, Ausztria. Az átlag közelében 
helyezkednek a kis országok: balti államok, Írország, Málta, Portugália, Szlovákia, 
Szlovénia, Csehország, Ciprus. A fennmaradó hét ország (Magyarország (8,8%), 
Románia, Olaszország, Bulgária, Lengyelország, Görögország és Spanyolország) 
kisebb méretű közszférával rendelkezik. (A nemzetközi összehasonlítást a 3. ábra 
mutatja be.) 

5,9

7,6 7,6
8,3 8,5 8,6 8,8 9,0 9,2 9,2 9,4 9,4 9,7 9,8 9,8 10,0

10,7 11,0 11,1
11,9 12,1

12,5 12,7
13,1

14,1
14,9

15,6
16,3

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

R
o

m
án

ia
 

B
ul

g
ár

ia

O
la

sz
o

rs
zá

g
 

G
ö

rö
g

o
rs

zá
g

 

Le
ng

ye
lo

rs
zá

g
 

S
p

an
yo

lo
rs

zá
g

 

M
ag

ya
ro

rs
zá

g

C
ip

ru
s 

C
se

ho
rs

zá
g

 

Le
tt

o
rs

zá
g

 

S
zl

o
vé

ni
a 

S
zl

o
vá

ki
a 

P
o

rt
ug

ál
ia

 

É
sz

to
rs

zá
g

 

Li
tv

án
ia

 

M
ál

ta
 

E
U

–2
7 

 o
rs

zá
g

Íro
rs

zá
g

 

A
us

zt
ria

 

F
ra

nc
ia

o
rs

zá
g

 

N
ém

et
o

rs
zá

g
 

F
in

no
rs

zá
g

 

Lu
xe

m
b

ur
g

 

B
el

g
iu

m
 

N
ag

yB
rit

an
ni

a 

H
o

lla
nd

ia
 

S
vé

d
o

rs
zá

g
 

D
án

ia
 

A KÖZSZFÉRA ARÁNYA A NÉPESSÉGB ŐL AZ EU TAGÁLLAMOKBAN 2010- BEN, %         

 
3. ábra 
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Összefoglalva: a népességhez viszonyítva a közszféra méretét, Magyarország az 
alsó negyedben található, azonban az eddigi kedvező kormányzati lépések mellett is 
az egészségügyi és szociális ellátórendszer területén eltérés tapasztalható. 

A közszféra létszámát a foglalkoztatás arányában vizsgálva a közszféra (állami 
cégek nélküli) aránya a teljes foglalkoztatáson belül 2008-ban Magyarországon 
19,5% volt, így az OECD-átlagot (15%) meghaladta. A korrekt nemzetközi 
összehasonlítást megnehezíti, hogy Magyarországon a kórházak, iskolák 
alkalmazottai túlnyomórészt közalkalmazottak, így beletartoznak a közszférába. 
Tehát Magyarországon az állami alkalmazottak száma jelentős részben azért magas, 
mert az állami feladatokat állami intézmények látják el, kormánytisztviselői, 
köztisztviselői, közalkalmazotti, hivatásos stb. státusban. 

Központi költségvetési fejezetek alakulása 

A költségvetési fejezetek 2013. évi tervezett bevétele 2612,6 milliárd forint, amelyből 
a fejezeti kezelésű előirányzatok európai uniós támogatása 1531,7 milliárd forint, a 
szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevétele 22,8 milliárd forint, míg az 
intézmények bevétele 1058,1 milliárd forint. 

A költségvetési fejezetek 2013. évi tervezett kiadása 5564,1 milliárd forint, amelyből 
az intézményi kiadások összege 3023,7 milliárd forint, míg a fejezeti kezelésű 
előirányzatok kiadása 2540,4 milliárd forint.  

A központi költségvetési szerveknél 2013-ra az illetménytábla és az alapilletmény nem 
módosul. 

3.1. A központi költségvetési fejezetek kiadásai 

Az Országgyűlés fejezet költségvetése biztosítja az Országgyűlés Hivatala, a 
képviselőcsoportok, a bizottságok, a tisztségviselők, az Állambiztonsági Szolgálatok 
Történeti Levéltára és az Országgyűlési Őrség folyamatos működését, valamint a 
Parlament épülete előtti mélygarázs építését, látogatóközpont kialakítását és a Kossuth 
tér történelmi rekonstrukcióját.  

Az Országgyűlés fejezetben lévő Közbeszerzési Hatóság működését döntő részben 
saját bevételből fedezi. A Közbeszerzések Tanácsa gondoskodik a közbeszerzési 
törvényben meghatározott célkitűzések érvényre juttatásáról. Főbb feladatai: 
közreműködés a közbeszerzési politika alakításában, a közbeszerzési eljárásokat 
támogató-segítő funkciók, hirdetmények megjelentetése és ellenőrzése, jogorvoslat, 
névjegyzékek vezetése. 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben 
foglalt – feladatainak, azaz a személyes adatok védelméhez, valamint a közérdekű és a 
közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez való jog érvényesülése ellenőrzésének 
és elősegítésének végrehajtásához szükséges fedezetet a 2013. évi költségvetése 
tartalmazza. 

A Köztársasági Elnökség kiadási és egyben támogatási előirányzata 1,8 milliárd 
forint. Az előirányzat fedezetet nyújt az elnöki hivatal működésére, a Sándor Palota, a 
köztársasági elnök rezidenciája és a volt elnökök részére vásárolt ingatlanok 
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fenntartására, valamint ezen épületeken szükséges beruházások végrehajtására. 
Fejezeti kezelésű előirányzat szolgál az állami kitüntetések költségeire. 

Az Alkotmánybíróság 2013. évi költségvetése az alapfeladatok ellátása mellett 
biztosítja a leköszönő alkotmánybírák törvény szerinti, valamint az őket mint volt 
közjogi méltóságokat megillető juttatások fedezetét, továbbá az alkotmánybíró 
váltásához kapcsolódó dologi kiadásokat. 

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2013. évi költségvetése biztosítja az 
alapvető jogok hatékony, egységes szemléletű, minél teljesebb védelme érdekében 
ellátandó feladatainak fedezetét. 

Az Állami Számvevőszék az Országgyűlés pénzügyi, gazdasági ellenőrző szerve, 
ellenőrzéseit célszerűségi, eredményességi és törvényszerűségi (törvényességi) 
szempontok szerint végzi.  

A Bíróságok fejezet 2013. évi költségvetése a bíróságok alapfeladatának, az 
igazságszolgáltatásnak az ellátását biztosítja, továbbá lehetővé teszi egyes fejlesztések, 
beruházások megvalósítását. 

A Magyar Köztársaság Ügyészsége fejezet 2013. évi előirányzata tartalmazza az 
ügyészségről szóló sarkalatos törvényben meghatározott feladatai ellátásához 
szükséges fedezeten felül a Szolnoki Városi Ügyészség elhelyezéséhez szükséges 
beruházási forrásigényt.  

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium a közigazgatás hatékonyabb 
működése érdekében a Kormány megalakulását követően az elsődleges prioritások 
között az állam újjáépítését tűzte ki célul. A fejezet tartalmazza a területi 
államigazgatás átalakítása, integrációja eredményeként 2011. január 1-jével felállított 
fővárosi és megyei kormányhivatalok előirányzatait, továbbá a Jó Állam 
kialakításának egyik elemeként 2013. január 1-jével ismét létrejövő – a magyar 
közigazgatás egykor szerves egységét képező – járások előirányzatait. A fővárosi és 
megyei kormányhivatalok kirendeltségeként felálló kerületi és járási hivatalok 
legfontosabb feladata a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő államigazgatási 
feladatok ellátása lesz. A határon túli magyarok programjainak támogatása továbbra is 
priorizált terület, mely 2013-ban a KIM Nemzetpolitikai tevékenység támogatása 
fejezeti kezelésű előirányzatán, illetve a Bethlen Gábor Alap költségvetésében 
megosztva szerepel.  

A Miniszterelnökség fejezet 2013. évi kiadási előirányzata biztosítja a 
miniszterelnök, az általános miniszterelnök-helyettes, a miniszterelnökséget vezető 
államtitkár, az itt foglalkoztatott miniszterelnöki biztosok, megbízottak, főtanácsadók, 
továbbá a Corvin-lánc Iroda és a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság feladatai 
ellátásához szükséges fedezetet.  

A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal ellátja a kormánydöntések végrehajtásának 
ellenőrzését, a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalapok, a 
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és – a Kormány irányítása vagy felügyelete alá 
nem tartozó költségvetési szervek kivételével – a központi költségvetési szervek 
kormányzati ellenőrzését, valamint a gazdálkodó szervezeteknek, a 
közalapítványoknak, a köztestületeknek, az alapítványoknak, a kistérségi, megyei, 
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térségi és regionális területfejlesztési tanácsoknak és – a pártok kivételével – a 
társadalmi szervezeteknek a központi költségvetésből, alapokból juttatott pénzbeli és 
nem pénzbeli támogatások és az említett szervezetek részére az állam által 
meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználásának ellenőrzését a 
Miniszterelnökség új jogi ügyekkel foglalkozó államtitkára vezetésével.  

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet költségvetésében meghatározó támogatási 
forrás az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. A fejezet költségvetése nem 
teljes körűen tartalmazza az uniós támogatásokat. Az EU-ból érkező közvetlen 
termelői támogatások, valamint a piaci támogatások finanszírozása ugyanis a Kincstári 
Egységes Számlán (KESZ) keresztül valósul meg. Ezen uniós támogatások 
közvetlenül, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével jutnak el 
a mezőgazdasági termelőkhöz. 

A Nemzeti támogatások alcímen tervezett fejezeti kezelésű előirányzatok, tisztán 
nemzeti forrásból finanszírozott agrár- és vidékfejlesztési támogatásként a területalapú 
támogatás nemzeti kiegészítéséhez (top-up támogatáshoz), a korábbi években 
működtetett agrártámogatások 2013. évi költségvetést terhelő 
kötelezettségvállalásaihoz, valamint az Európai Bizottságnál notifikált nemzeti 
támogatások finanszírozásához biztosítanak fedezetet. A Nemzeti támogatások közül 
kiemelendő a Folyó kiadások és jövedelem-támogatások fejezeti kezelésű előirányzat, 
melyből különböző, a mezőgazdasági termelést segítő, a jövedelmi helyzetet javító, a 
termékek piacra jutását elősegítő támogatási konstrukciók működnek. 

Kiemelt feladat továbbá az osztatlan földtulajdon megszüntetése, melynek célja a 
részarány földkiadási eljárás során keletkezett, az ingatlan-nyilvántartásba osztatlan 
közös tulajdonként bejegyzett tulajdoni hányadok önálló ingatlanná alakítása, a 
földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény, valamint az annak 
végrehajtását szolgáló, a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös 
tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 63/2005. (IV. 8.) Korm. 
rendelet alapján.  

A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény hatályba lépésével, 
az új struktúra elemeként működik az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség 
Nonprofit Kft. Az új rendszer célja továbbra is, hogy a termékdíj-köteles termékekből 
képződött hulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási ipar átlátható, az állam és 
így a társadalom érdekeit lényegesen kedvezőbb feltételekkel szolgáló módon 
alakuljon át és fejlődjék tovább. Kiemelt cél a rendezettebb és mindenki számára 
hosszútávon kiszámíthatóbb, folyamatos és hatékony szelektív hulladékgyűjtés, 
feldolgozás, hasznosítás. 

Tovább folyatódik a 2011. évben megkezdett – és 2012. évben is sikeres – 
Tanyafejlesztési Program, melynek célja a tanyai gazdálkodás megújításával és a 
tanyai életmód hátrányainak csökkentésével kapcsolatos kötelezettségek 
finanszírozása. 

2013. évben kiemelt szerephez jutnak azon intézkedések, melyek célja a hazai 
élelmiszergazdaság (benne egyebek mellett a lakosság élelmiszerellátása 
szempontjából kiemelt jelentőségű sertéságazat) helyzetének stabilizálása, fejlesztése. 
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A Honvédelmi Minisztérium 2013. évi kiadási előirányzata biztosítja, hogy hazánk 
önkéntes alapon szervezett, professzionális személyi állománnyal feltöltött 
honvédséggel képes legyen Magyarország függetlenségét szövetségi együttműködéssel 
megvédeni, NATO és európai uniós tagságából eredően a nemzetközi szerepvállalással 
és a szövetségesi kötelezettségek teljesítésével, az ENSZ és az EBESZ által 
végrehajtott békefenntartó műveletekben való részvétellel a nemzetközi biztonság 
erősítéséhez hozzájárulni, valamint teljesíteni a védelmi felkészülésből adódó 
feladatokat.  

A fő cél továbbra is a Magyar Honvédség alkalmazhatóságának, telepíthető 
képességének növelése, a nemzeti és nemzetközi keretek közötti alkalmazás 
követelményeinek megfelelő katonai képességek kialakítása, a haderő expedíciós és 
professzionális jellegének erősítése. Emellett a Honvédelmi Minisztérium kiemelt 
figyelmet fordít az Önkéntes Tartalékos Rendszer fejlesztésére is: a Magyar 
Honvédség 2013. évi forrásai biztosítják a rendszerben résztvevő állomány 
rendelkezésre állási díjának, ruházati felszerelésének, kiképzésének és ellátásának 
költségeit. 

A tárca költségvetése tartalmazza többek között a honvédelmi miniszter által 
újratárgyalt Gripen-szerződés eredményeképpen a Gripen repülőgépek lecsökkentett 
bérleti díját és a bérlettel összefüggő különböző fegyverzeti, elektronikai, híradós 
beszerzéseket, a pilóták pótlólagos képzéséhez kapcsolódó kiadásokat, valamint a 
harcászati URH rádiók beszerzésének aktuális költségeit. 

A Belügyminisztérium rend- és közbiztonsági ágazat 2013. évi költségvetése 
tartalmazza a fedezetet ahhoz, hogy a Kormányprogramban előirányzott 3500 fős 
rendőri létszámfejlesztés, amely 2012-re teljesült, a megemelkedett létszámban 
2013-ban is fenntartható legyen. A schengeni követelményeknek történő megfelelés 
szükségessé teszi a rendőrség szervezetrendszerének további megerősítését, amelyhez 
biztosított 600 fő határrendész állományba vétele. Rendelkezésre állnak továbbá a 
források ahhoz, hogy a rendészet három pillére, az Országos Rendőr-főkapitányság és 
alárendelt szervei, a terrorcselekmények felderítésére, megelőzésére, felszámolására 
létrehozott Terrorelhárítási Központ (TEK), valamint a belső bűnmegelőzési és 
bűnfelderítési, illetve a korrupció elleni feladatokra megalakult Nemzeti Védelmi 
Szolgálat együttesen, együttműködve, hatékonyan és eredményesen lássák el a 
feladataikat.  

A TEK 2013. évtől teljes létszámfeltöltöttséggel látja el feladatait, ami lehetővé teszi 
műveleti szempontból Magyarország teljes területi lefedettségét. 

A 2012. évben a tiszthelyettesek részére biztosított 14.000 forintos átmeneti 
kiegészítés (összesen 9,1 milliárd forint) 2013-ban is megilleti a rendvédelmi 
állományt. 

A 2013-as költségvetési előirányzatok az ágazat egyes intézményeinél jelentős 
fejlesztéseket, más területen a működőképesség növelését teszik lehetővé. 2013-tól 
1,1 milliárd forintos előirányzat teszi lehetővé terhelt mozgását nyomon követő 
rendszer bevezetését és üzemeltetését.  

A büntetés-végrehajtás 2013. évi forrásai biztosítják a számában növekvő fogvatartotti 
létszám biztonságos őrzésének, ellátásának, foglalkoztatásának feladatait. 2013-ban is 

133



 

 
 

 

kiemelt cél a fogvatartotti férőhelyek növelése, nemzetközi elvárásoknak való 
megfelelés biztosítása. A 2012. évben megkezdett intézmény- és biztonsági fejlesztési 
program folytatódik, valamint a korábban belügyi célra használt ingatlanok 
értékesítéséből származó bevételek és 1,1 milliárd forintos fejezeti kezelésű 
előirányzat biztosítja a fogvatartotti férőhelyek további bővítését, illetve azok 
fenntartását. Az elítéltek foglalkoztatásának szélesítését a költségvetési szervek és 
intézmények működését szolgáló termékek előállítása biztosítja.  

A tűz- és katasztrófavédelem ágazatnál 2013-ban is alapvető cél az emberi élet és 
értékek védelme, a tulajdon megóvása, az áldozatok, kárvallottak érdekeinek 
képviselete és védelme. Ennek hatékony megvalósítását szolgálja a 2012. január 
1-jétől megváltozott szervezeti struktúra és a kibővített feladatrendszer. A 2013. évi 
költségvetés előirányzatai biztosítják, hogy a tűzvédelem állami kézbe történő 
helyezésével egységes és megfelelő szintű irányítással bíró rendszer működhet, amely 
lehetővé teszi a meglévő kapacitások jobb kihasználását, a hatékonyabb tűzvédelmet. 
Az adójogszabályok változása miatt az 5,0 milliárd forint összegű tűzvédelmi 
hozzájárulás költségvetési támogatással kerül kiváltásra, amely továbbra is lehetővé 
teszi pl. a személyi állomány védőfelszereléssel és- ruházattal való ellátását, a 
veszélyes üzemek mentén kiépített lakossági riasztórendszer (MoLaRi) üzemeltetését, 
valamint a tűzvédelmi eszközök felújítását és cseréjét. 

A tárca feladatrendszere 2012-ben kibővült a közfoglalkoztatás rendszerének 
kiépítésével és működtetésével, melynek keretében a munka világából régebb óta 
kiszorultak számára nyílik meg újra a munkalehetőség. A 2013-as költségvetés a 
közfoglalkoztatási program hatékonyságának növelésével számol, amelyhez a 
szükséges források rendelkezésre állnak. A közmunkaprogramok összehangolása, 
valamennyi elemének egységes irányítása érdekében 2012-ben a Belügyminisztérium 
irányítása alá kerül a 12 területi vízügyi igazgatóság felügyelete is. A 2013. évi 
költségvetés a vízügyi ágazat szervezetrendszerének megerősítésére a 2012-ben 
juttatott többletforrásokkal arányos, 5,2 milliárd forintot irányoz elő. 

A Nemzetgazdasági Minisztérium fejezetnél a törvényhozó és végrehajtó szervek 
2013. évi költségvetése tartalmazza a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 
költségvetését, mely a minisztériumi rendszerben nem ellátható komplex tervezési, 
elemzési és kormányzati tanácsadási feladatok gazdaságosabb, hatékonyabb és 
eredményesebb megvalósítását segíti elő. Az ágazatban a 2013. évi költségvetés 
keretet biztosít továbbá a nemzetközi és a hazai potenciális befektetők felkutatására, a 
munkahelyteremtő beruházások Magyarországon történő megvalósulására, a hazai 
vállalkozások nemzetközi befektetéseinek támogatására, a magyar beszállítói háttér 
fejlesztésére, a magyar export növekedésére. Itt kerül megtervezésre a nemzetközi 
szervezetekben való tagságból adódó hozzájárulási kötelezettségek finanszírozása, 
illetve a minisztérium vagy annak vezetője által képviselt a magyar állam számára 
fizetési kötelezettség alapját képező jogerős bírósági ítéletben, végzésben, vagy peren 
kívüli egyezséget jóváhagyó iratban meghatározott összegek, illetve a peres eljárással 
kapcsolatos költségek (ügyvédi, bírósági díjak stb.) megtérítése is. 

A pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások ágazatban alapvető cél az 
államháztartás működésével kapcsolatos kormányzati politika érvényesítése, valamint 
az azt elősegítő adózási és pénzügypolitikai rendszer kidolgozása. A költségvetés 
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finanszírozási biztonságának megerősítése érdekében folytatódik a 2012. évben 
indított - a lakosság állampapír állományának növelését célzó - ösztönző program. 

A külügyek ágazat 2013. évi költségvetése tartalmazza a kötött segélyhitel programot, 
mely a magyar kivitel növekedését szolgálja, emellett hozzájárul a Kormány 
munkahelyteremtés és -megtartás programjához. A segélyhitelezési tevékenység 
összhangban áll a külgazdasági stratégiában foglaltakkal. 

Az alapkutatás ágazat keretén belül a Kormány fontos szerepet szán a 2013. évben is a 
tudomány-, technológia- és innovációpolitika hazai adottságokra épülő hatékonyabbá 
tételének. Különösen nagy hangsúlyt fektet a vállalati működés technológiai területein 
történő újítások ösztönzésére, a kis- és középvállalkozások innovációs 
tevékenységének támogatására, az innovációs célú együttműködések bátorítására. 

Az egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások ágazat feladatai a 2013. évben is 
sokrétűek, összetettek. Magyarország hosszútávon tartós és stabil növekedési pályára 
állítása érdekében kiemelt cél az ágazaton belül új munkahelyek létrehozása, 
vállalkozóbarát környezet megteremtése, a gazdaság szabályozási rendszerének 
ésszerűsítése, az otthonteremtés körülményeinek javítása, a kiemelt iparágak 
fejlődésének elősegítése, a magyar külgazdaság-politika célkitűzéseinek képviselete és 
a magyar export lehetőségeinek bővítése. Kulcsszerep jut a foglalkoztatáspolitikának, 
a külgazdasági stratégia megvalósításának, a kamarai közfeladatok megerősítésének.  

Ezen túlmenően a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása, a 
piacfelügyelet, továbbá az átszervezésre, átalakításra (átalakulásra) fordított, illetve 
intézmények megszüntetésével összefüggő kiadások teljesítése, valamint 
gazdaságstratégiai programok megalapozása valósul meg e funkció keretében. Az 
átalakított foglalkoztatáspolitikai intézményrendszer kevesebb forrásból és 
hatékonyabban biztosítja a hatósági és egyéb közfeladatok ellátását. 
A külgazdasági stratégia részeként az exportképesség megteremtését szolgáló új 
programok, intézkedések közé tartozik a Kereskedőház projekt, mely a 2013. évtől 
önálló fejezeti kezelésű előirányzatként jelenik meg. A kereskedőház integrátor jellegű 
szervezet, amelynek létrehozása a hazai KKV-k külpiacokra jutásának segítését 
célozza, a forráshiánnyal, piaci és idegen nyelvi ismeretek hiányával, külkereskedelmi 
gyakorlat hiányával jellemezhető termelőktől gyűjtve össze az árukat, és juttatva el 
azokat a piacokra. Az előző évhez hasonlóan folytatódik azon projektek támogatása, 
amelyek közvetlen vagy közvetett módon a gazdaság növekedését segítik elő. A 
Kormány gazdaságstratégia alprogramjai közé tartozik a Kárpát-medencei térség 
gazdaságfejlesztése, a Duna Stratégiához kapcsolódó projektek megvalósítása. A 
magyar külgazdasági stratégiában kiemelt szerepet töltenek be azon gyorsan növekvő 
keleti államok, ahol növelni szükséges az exportpiacokon tevékenykedő cégek kiviteli 
forgalmát és egyben hangsúlyozni hazánk jelenlétét. Ezen célok megvalósítása 
érdekében a 2013. évtől új fejezeti kezelésű előirányzaton jelenik meg a „Keleti 
kapcsolatok bővítése”. 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal fejezet a 2013. évi javasolt kiadási előirányzatát 
98%-ban költségvetési támogatás finanszírozza. A Hivatal az állami adó- és 
vámhatósági feladatokat összevontan, közös szervezet keretein belül látja el. 
Struktúrája négy fő tevékenység köré szerveződik: adóigazgatás, vámigazgatás, 
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bűnügyi nyomozati tevékenység, valamint a szakmai tevékenységet támogató 
informatika. Feladata az államot megillető bevételek teljes körű kontrollja és védelme 
az adó-, a vám- és büntetőjog eszközeivel. Munkájában kiemelt feladatként szerepel a 
vám- és jövedéki, az adó- és pénzügyi ellenőrzési tevékenység, továbbá a bűnüldözői 
munka hatásfokának növelése, illetve az adózók színvonalas, naprakész tájékoztatása, 
az adózással kapcsolatos jogkövető magatartás elősegítése gyors, korszerű és 
ügyfélbarát szolgáltatások révén. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetben a közlekedési ágazat 2013. évi 
költségvetése tartalmazza az országos közúthálózaton folyó egyes beruházások 
előkészítésére, területszerzésére, elkészült beruházások lezárására, valamint egyes nem 
Európai Uniós forrásokból finanszírozott útszakaszok építésére fordítható forrásokat. 
A költségvetés jelentős összeggel biztosítja – a korábbi évekhez hasonlóan - az M5 és 
az M6 autópályák koncessziós szerződéseiben vállalt kötelezettségeknek megfelelő 
támogatás összegét. 

Folytatódik a vasúti hidak és kapcsolódó műtárgyaiknak az utóbbi évek során 
jelentősen leromlott állapota miatt szükséges, 2011-ben elindított felújítási programja.  

Annak érdekében, hogy a közúti közlekedés minősége hosszú távon is fenntartható 
maradjon, kiemelt fontosságú az úthasználati díjpolitika átalakítása, technikai 
fejlesztése, a jelenlegi e-matricás időtartamhoz kötött használati díjas (HD) tarifájú 
díjszedési rendszert 2013. évtől lépcsőzetesen felváltsa a megtett úttal arányos útdíjas 
(ÚD) tarifájú rendszer. 

A Beruházás ösztönzési célelőirányzat támogatása címen rendelkezésre álló összeg a 
nemzetgazdasági szempontból kiemelkedő jelentőségű beruházások támogatására 
szolgál, amelyekről a Kormány egyedileg dönt. 

Az oktatási, kulturális és sport PPP programok támogatása a bérleti díjak, 
rendelkezésre állási díjak és közüzemi díjak fedezetét, sportlétesítmény szolgáltatási 
díj hozzájárulást, illetve a szerződésből adódó egyéb kötelezettségek teljesítését 
szolgálja. 

A távközlési ágazaton belül történik az információs infrastruktúrával kapcsolatos 
szolgáltatás és fejlesztés, az országos számítógép-hálózati rendszerek működtetése. Az 
elektronikus közszolgáltatások alapját a Központi Rendszer adja, mely az egyszerűbb 
ügyintézés érdekében együttesen magába foglalja a Nemzeti Távközlési 
Gerinchálózatot (NTG), a kormányzati portált, az ügyfélkaput, a hivatali kaput, a 
biztonságos elektronikus dokumentumtovábbító szolgáltatást, az elektronikus tárhelyet 
és a központi rendszer címet, a központi archiválási szolgáltatást, az elektronikus 
fizetés és elszámolás lehetőségét biztosító rendszert (EFER), valamint a központi 
ügyfélszolgálatot. Itt kerül támogatásra a Tisztaszoftver program, valamint az 
Egységes Digitális Rádió-távközlési Rendszer (EDR), mely biztosítja a készenléti 
szervek biztonságos, gyors, elektronikus kommunikációját. 

A bányászat és ipar ágazat keretében földtani-geofizikai kutatási feladatok kerülnek 
ellátásra. A két háttérintézmény összevonásával a 2013. évben hatékonyabb költség- és 
feladatellátás mellett valósul meg a geofizikai adatinfrastruktúra elemző, értékelő 
tevékenység, különösen a szénhidrogén, termálvíz, geotermikus energia, és egyéb 
ásványi nyersanyag kutatási tevékenységet érintő geofizikai adatinfrastruktúra elemző 
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és értékelő tevékenységének ellátása, litoszférakutatás, az obszervatóriumi 
tevékenység, a geofizikai alaptérképek, földrengés-veszélyeztetettségi, valamint a 
nukleáris környezetterhelési térképek szerkesztése, továbbá a Geofizikai Szakkönyvtár 
működtetése is.  

Az energiahatékonyság, az energiatakarékosság és az energiaracionalizálás, a 
klímabarát beruházások ösztönzése a Nemzeti Együttműködés Programjában és az Új 
Széchenyi Tervben kiemelt célokként szerepelnek. A tüzelő- és üzemanyag, valamint 
az energiaellátási feladatok ágazatban az energiahatékonysággal összefüggő 
intézkedések, így a panellakások, családi házak, középületek és közintézmények 
energiafelhasználásának – ezáltal a költségvetés terheinek –, valamint az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése központi szerepet játszanak abban, 
hogy a Kormánynak az éghajlatváltozás és az energiapolitika terén kitűzött céljai 
teljesíthetőek legyenek. Az Agrármarketing célelőirányzatból kerül finanszírozásra - 
az Agrármarketing Centrum 2012. évi feladatátadásával – a közösségi bormarketing 
tevékenység, míg a Turisztikai célelőirányzat támogatása a nemzeti, illetve nemzetközi 
turisztikai marketing- és promóciós tevékenységet, az idegenforgalom fellendítését és 
a Formula-1 Magyar Nagydíj jogdíjának támogatását szolgálja.  

A Külügyminisztérium fejezet részéről kiemelten támogatott cél a felülvizsgált 
külképviseleti hálózat működésén keresztül a magyar kül- és európa-politikai 
érdekérvényesítő képességünk növelése, a nemzetközi szervezetek keretében a 
globális problémák megoldásában, valamint a demokratizálódási folyamatok 
elősegítésében való aktív részvétel, a nemzetközi fejlesztési együttműködés és a 
humanitárius segélyezési tevékenység támogatása, az állami protokoll kiadásainak 
biztosítása; a szomszédsági és regionális politika, valamint a határon túli magyarsággal 
való kapcsolat ápolása. 

Az Emberi Erőforrások Minisztérium fejezeten belül az egészségügyi ágazat 2013. 
évi költségvetése tartalmazza az állam által átvett egészségügyi intézmények 
fenntartásához szükséges forrásokat. Az előző évhez hasonlóan folytatódik az 
egészségügyi szakképzési (rezidens) rendszer működésének támogatása. A 
költségvetés jelentős összeggel biztosítja továbbá a légimentés-eszközpark és az 
aneszteziológiai eszközök bérlésével, az oltóanyag biztosításával összefüggő 
kiadásokat, valamint a kisforgalmú gyógyszertárak működtetési támogatását.  

A szociális ágazatban a Kormány a korábbi évekhez hasonlóan továbbra is kiemelten 
kezeli a családok megerősítését és támogatását, valamint a gyermek- és ifjúságügy 
feladatait. A tárca 2013-ban is támogatást nyújt a fogyatékos személyek 
esélyegyenlőségét elősegítő programokhoz, az új Országos Fogyatékosügyi Program 
végrehajtásának 2012-2013. évre vonatkozó intézkedési terve biztosítja a szakmai 
célok megvalósulását.  

A szociális és gyermekvédelmi intézmények, szolgáltatások finanszírozását szükséges 
átalakítani, melynek tekintettel kell lennie az önkormányzati finanszírozásban és a 
feladatellátásban bekövetkező változásokra is.  

Továbbra is kiemelt cél a megváltozott munkaképességűek támogatásával összefüggő 
rendszer hatékonyságának növelése, a foglalkozatással összefüggő támogatások, 
források a tárca költségvetésében biztosítottak. 
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A sport ágazat feladatai 2013-ban is sokrétűek, összetettek. Kiemelt feladat a gyermek 
és ifjúsági sport támogatása, a tehetségek kiemelése, felkarolása. A tárca költségvetése 
2013-ban is fedezetet nyújt az utánpótlás-nevelési feladatok elvégzésére és az országos 
sportági szakszövetségek akadémia rendszerének kialakításával, továbbá a kiemelkedő 
teljesítményt nyújtó sportolók és sportszakemberek támogatásával összefüggő 
kifizetésekre. A diák és szabadidősport támogatásával biztosítja a tárca, hogy minél 
többen tudjanak élni a rendszeres testmozgásból adódó előnyökkel. 2013-ban is 
folytatódik a debreceni Nagyerdei Labdarúgó Stadion rekonstrukciója, az MLSZ 
sportlétesítményeinek biztonságtechnikai fejlesztésével összefüggő feladatainak 
támogatása, új feladataként jelenik meg a Tüskecsarnok befejezése, és a Puskás Ferenc 
Stadion felújításának elkezdése, továbbá az Európai Ifjúsági Fesztivál 2017. évi 
megrendezésére történő felkészülés, melyhez a szükséges többletforrás biztosított. A 
sport ágazat kapcsán kiemelendő a látvány-csapatsportok a társasági adó szabályokon 
keresztül történő támogatásának lehetősége, mely a továbbiakban is megmarad.  

Az oktatási ágazatban a 2013. év a jelentős változások éve. A nemzeti felsőoktatás és a 
köznevelés megújult szabályozása, rendszere és finanszírozási modellje a korábbitól 
eltérő feladatokat ró az ágazat irányítójára. Mindemellett az előző évhez hasonlóan 
2013-ban is kiemelt figyelmet kap a határon túli kapcsolatok erősítése, fenntartása, az 
európai uniós és nemzetközi oktatási és képzési programokban történő magyar 
részvétel.  

A kulturális ágazat feladatai 2013-ban is összetettek, a tárca a kulturális intézmények 
fenntartása mellett támogatást biztosít többek között közművelődési, örökségvédelmi, 
előadó-művészeti feladatok ellátására. 2013-ban folytatódik a Mátyás-templom 
rekonstrukciós munkálatainak utolsó szakasza, és az életveszélyessé vált, ezért 
2007-ben bezárt Erkel Színház a felújítását követően újra megnyitja kapuit. A 2012. év 
őszén átalakuló Magyar Országos Levéltár illetékessége az állami fenntartásba vett 
megyei levéltárakkal való integrációját követően az egész országra ki fog terjedni, az 
intézmény a jövőben a Magyar Nemzeti Levéltár nevet fogja viselni. Az EMMI 
kulturális ágazatának költségvetése mellett jelentős forrást biztosít a központi 
költségvetés a Nemzeti Kulturális Alap törvényben meghatározott feladatainak 
ellátására, valamint a Magyar Nemzeti Filmalapon keresztül filmgyártással összefüggő 
tevékenységek támogatására. 

A Gazdasági Versenyhivatal 2013. évi javasolt kiadási előirányzatát teljes egészében 
költségvetési támogatás finanszírozza. A Hivatal ellátja a törvény szerinti 
versenyfelügyeleti funkciókat, versenypártolási feladatokat, ami versenyszempontú 
jogszabály-véleményezést jelent, valamint a versenykultúra fejlesztését. 

A Központi Statisztikai Hivatal  fejezet 2013. évi előirányzatán rendelkezésre álló 
források a KSH és intézményei működését, valamint a zavartalan feladatellátást 
biztosítják. Az 1166/2008/EK rendelet 6. cikkének előírásai alapján az Európai Unió 
minden tagállamának - így Magyarországnak is - 2013-ban mintavételes felvétel 
formájában, gazdaságszerkezeti felmérést kell végrehajtania. A felvétel végrehajtása 
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal feladata.  

A Magyar Tudományos Akadémia fejezetnél 2013-ban cél a megújított 
kutatóintézet-hálózat differenciált fejlesztése annak érdekében, hogy a 

138



 

 
 

 

kutatóközpontok versenyképesebbek legyenek. A rendelkezésre álló források 
elosztásának legfontosabb alapelve a tudományos kiválóság és a teljesítmény. 
Folytatódik a „Lendület program”, amelynek célja fiatal kutatók akadémiai 
kutatóintézetekben történő alkalmazásának támogatása. Az Országos Tudományos 
Kutatási Alapprogramok 2012-ben jelentősen megemelt költségvetési támogatása 
2013-ban szinten marad. 

A Magyar Művészeti Akadémiáról (MMA) szóló 2011. évi CIX. törvény 
rendelkezése értelmében az MMA mint köztestület a költségvetésben önálló fejezetet 
alkot. Az MMA számára 2013-ban biztosított támogatás a szervezet működésére, a 
köztestületi tagok tiszteletdíjára, az MMA törvényben meghatározott feladatainak 
ellátására – többek között kutatási tevékenység, könyv- és folyóirat-kiadás, társadalmi 
szervezetek támogatására –, valamint a 2013-ban megnyíló Pesti Vigadó 
működtetésére szolgál. 

3.2. Fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatásokból származó 
bevételei és kiadásai 

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok bevételein belül 2013-ban az uniós források 
összesen 1531,7 milliárd forintot képviselnek, több támogatási program keretében 
használhatók fel.  

A 2007-2013 közötti uniós pénzügyi kerettervhez kapcsolódó támogatások 

A 2007-2013 közötti időszak uniós pénzügyi kerettervéhez kapcsolódó strukturális és 
kohéziós politikai fejlesztési célok megvalósításának stratégiai dokumentuma a 
Nemzeti Stratégiai Referencia Keret (NSRK). Az NSRK forrásainak felhasználása az 
Új Széchenyi Terv keretében valósulhat meg. Az NSRK stratégiai célkitűzései nyolc 
ágazati és hét regionális operatív program keretében valósulnak meg, mely a 
strukturális alapok és a Kohéziós Alap forrásainak felhasználását célozza. 2013-ban az 
NSRK operatív programjainak keretében 1497,1 milliárd forint kifizetésével számol a 
tervezet, amelyből 1321,1 milliárd forint az európai uniós forrás. Az EU által 
jóváhagyott hétéves indikatív pénzügyi tábla az operatív programok uniós és hazai 
finanszírozási arányát 85-15%-ban rögzítette. A támogatás mértékének 
meghatározásánál azonban tekintettel kell lenni arra, hogy az EU által előírt 
államháztartási társfinanszírozási kötelezettség a központi költségvetési 
finanszírozásnál bővebb kategóriát ölel fel. Így az államháztartás körébe tartozó 
közszféra-kedvezményezettek (elsősorban önkormányzatok) önereje is beleszámít 
ebbe az összegbe, ami egyes programok esetében az elméleti aránynál jóval kisebb 
központi költségvetési támogatást eredményez. 2013. évben az uniós források aránya 
közel 90%-os, mely a támogatás alapú (uniós forrás+központi költségvetési forrás) 
elszámolását korrigálja, szemben a közkiadás alapú (uniós forrás+központi 
költségvetési forrás+közszféra-kedvezményezett önereje) elszámolással. A 
módosításnak köszönhetően az Európai Uniótól lehívott források és az akciótervek 
szerint nyilvántartott támogatási összegek az időszak végére összhangba kerülnek, a 
hét év átlagában megtartva a 85-15%-os uniós-hazai közkiadás arányt.  

A 2007-2013 közötti időszakban az EU által rendelkezésünkre bocsátott, az – Európai 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott – agrár- és vidékfejlesztési 
támogatások és a kapcsolódó hazai társfinanszírozás felhasználási területeit, céljait a 
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DIVIP foglalja magában, mely öt tengelyre tagolódik. Az I. A mezőgazdaság és 
erdészeti ágazat versenyképességének javítása, II. A környezet és a vidék fejlesztése, 
III. Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése, IV. 
LEADER – helyi közösségek fejlesztése, V. Technikai Segítségnyújtás. Ezen felül, 
külön alapból – Európai Halászati Alap – finanszírozva, meg kell említeni a halászati 
támogatásokat is, melyek mértékükben igen, de jelentőségükben nem maradnak el az 
agrártámogatásoktól. Az alapok átlagos uniós-hazai közkiadási aránya 75-25%, de 
ettől az aránytól az egyes konkrét intézkedések eltérnek. A DIVIP tervezett kiadása 
216,3 milliárd forint, melyből 155,1 milliárd forint az uniós forrás, míg a halászati 
támogatásokra 2,5 milliárd forint került betervezésre, melyből 1,9 milliárd forint az 
uniós támogatás. 

A területi együttműködés keretében megvalósuló programok, projektek a határmenti 
régiók együttműködését és kiegyensúlyozott fejlesztését célozzák. Az Európai Területi 
Együttműködés (ETE) programjai a szomszédos országokkal közösen megvalósított 
projektek formájában realizálódnak. Az ETE programok jogcímcsoporton belül kerül 
megtervezésre a régiók közötti együttműködést elősegítő úgynevezett INTERREG 
IVC program, valamint a nem európai uniós szomszédos tagországokkal való 
együttműködést magában foglaló Európai Szomszédsági és Partnerségi Eszköz 
(ENPI). Az INTERREG IVC program konkrét célja, hogy a régióközi 
együttműködésen keresztül hozzájáruljon az innováció, a tudás alapú gazdaság, a 
környezetvédelem és kockázatmegelőzés területén Európa gazdasági 
modernizációjához és növekvő versenyképességéhez. Az ENPI az Európai Bizottság 
által kezdeményezett pénzügyi eszköz, amely a közösség külső határai mentén 
elhelyezkedő, jelenleg EU-n kívüli partnerországok érintett régióival való 
együttműködést támogatja. E jogcím-csoportokon együttesen 38,0 milliárd forint 
kiadással számol a javaslat, amelyhez 32,3 milliárd forint európai uniós bevétel társul 
5,7 milliárd forint nemzeti társfinanszírozással. 

Az Európai Bizottság és Svájc közötti kétoldalú megállapodás értelmében Svájc 
egyszeri, vissza nem térítendő támogatást nyújt a 2004. évben csatlakozott országok 
részére. A Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek kilenc prioritás területe a 
regionális fejlesztés, árvízvédelem, infrastruktúra, természetvédelem, Magántőke 
Alap, turizmus, K+F és Ösztöndíjalapok, egészségügy, továbbá a biztonság. A 
program keretében a kötelezettségvállalási időszakot követően a 2013. évben a 
kifizetések felgyorsulását lehet előrevetíteni, így a Svájci Alap támogatásából 
megvalósuló projektek esetén a 2013. évi törvényjavaslat 14,4 milliárd forint összegű 
kiadással számol, amely magában foglal 12,2 milliárd forint összegű donor állami 
hozzájárulást, valamint ahhoz kapcsolódóan 2,2 milliárd forint összegű hazai 
támogatást. 

Az EGT, Norvég Finanszírozási Mechanizmusok keretében a 2009-2014. években is 
lehetőség nyílik projektek finanszírozására. A Norvég Finanszírozási Mechanizmus 
2009-2014-es időszakában forrásfelhasználásra a következő fő prioritási területek 
mentén kerülhet sor: szén-dioxid megkötése és tárolása, zöld ipari innováció, kutatás 
és ösztöndíj, humán erőforrás- és társadalmi fejlődés, bel- és igazságügy, méltányos 
munka és háromoldalú párbeszéd előmozdítása. Az EGT Finanszírozási Mechanizmus 
2009-2014-es időszakában a környezetvédelem és környezetgazdálkodás, 
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klímaváltozás és megújuló energia, civil társadalom, humán erőforrás és társadalmi 
fejlődés, valamint a kulturális örökség védelme jelentik a főbb prioritási területeket. 
Az EGT, valamint a Norvég Alap támogatásából megvalósuló projektek 2009-2014. 
évi programjának finanszírozására 2013. évben kiadási oldalon 4,5 milliárd forintot, 
míg ehhez kapcsolódó donor állami hozzájárulásként 3,9 milliárd forintot tartalmaz a 
törvényjavaslat.  

4. Az állami vagyon kezelése 

Az állami vagyonkezelés központi kezelésű bevételei és kiadásai  

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

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

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

alá tartozó vagyonnal kapcsolatos tételeket foglalják magukba. 

Az MNV Zrt. és az MFB Zrt. vagyonkezelési tevékenysége egységes minisztériumi 
irányítás és felelősség mellett működik, vagyonkezelési tevékenységük hatásait 
alapvetően a nemzeti fejlesztési miniszter felügyelete alá tartozó XLIII. Az állami 
vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet (vagyon fejezet) tartalmazza. A 
Nemzeti Földalapba (NFA) tartozó vagyonnal kapcsolatos tételek önálló költségvetési 
fejezetben jelennek meg.  

Az állami vagyongazdálkodási feladatok kapcsán felmerülő kiadások együttes értéke 
131,7 milliárd forint, amely takarékos gazdálkodást követel a vagyonkezelő 
szervezetektől. Az együttesen 49,6 milliárd forint összegű bevételek alapvetően a 
vagyon hasznosításából származnak, az értékesítési bevételek tervezett összegei - 
figyelemmel az ingatlanpiac évek óta tartó visszaesésére - viszonylag csekélyek. 

A költségvetési törvényjavaslat ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy a ténylegesen 
megvalósuló többletbevételek terhére rendkívül indokolt esetben bővíteni lehessen a 
vagyoni kiadások mértékét. 

4.1. Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások 

Az NFA-val való gazdálkodás 2013. évi tendenciáit alapvetően a Nemzeti Földalapról 
szóló törvényben rögzített földbirtok-politikai irányelvek határozzák meg.  

Az állami tulajdonban lévő termőföldek hasznosításából származó haszonbérleti 
díjbevétel határozza meg az NFA-fejezet bevételének nagyságrendjét. A haszonbérleti 
bevételek teljesítéséhez szükséges a haszonbérleti díjak piaci árakhoz való közelítése, 
illetve a hasznosítatlan területek haszonbérbe adása. 

A termőföldekkel való gazdálkodás kiadásai közül az életjáradék kifizetések a 
meghatározóak. A kifizetendő összegek szinten maradása tervezhető tekintettel a 
halandósági adatokra, illetve arra, hogy az NFA újabb életjáradéki programot nem indít. 
Az életjáradék ellenében a Nemzeti Földalapba került, többségében nehezen 
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hasznosítható, kisebb részben hasznosíthatatlan (számos esetben osztatlan közös 
tulajdonban lévő), elszórtan elhelyezkedő kisebb térmértékű termőföldek hozadéka 
nem fedezi az éves életjáradék fizetési kötelezettséget.   

2013-ban a Nemzeti Földalapról szóló törvényben foglalt rendeltetési célokhoz és a 
földbirtok-politikai irányelvek érvényesítésével összefüggő feladatok ellátásához 
elengedhetetlen a Nemzeti Földalap javára történő földvásárlás, mivel ezzel 
biztosítható többek között 

− a működőképes családi gazdaságok, a gazdálkodás jellegének megfelelő kis- és 
közepes méretű birtokok kialakításának elősegítése;  

− a birtokösszevonási célú, valamint az állattenyésztő telepek működését biztosító 
önkéntes földcseréhez szükséges termőföldalap létrehozása; 

− a magántulajdonba került, természetvédelmi oltalom alatt álló területek, a 
hullámtéri területek és mentett oldali vízjárta területetek cseréjéhez, kisajátítás 
esetén a cserével történő kártalanításhoz, és törvényben meghatározott 
feladatokhoz (pl. közfoglalkoztatási és szociális földprogramok) földkészlet 
biztosítása; 

− a nem művelt, vagy méretük és kialakításuk miatt gazdaságosan nem művelhető 
területek megvételének és hasznosításának állami kezdeményező szereppel történő 
meggyorsítása. 

Az Európai Unióhoz történt csatlakozáskor Magyarország számára megadott 
termőföld szabályozási derogáció 2014. év májusában megszűnik, ezért a 2013. év 
meghatározó lesz a magyar termőföldpiacon. Az aktív földpiaci jelenléttel, 
termőföldvásárlással valósítható meg a földárak és a haszonbérleti díjak befolyásolása, a 
földpiac élénkítése és szabályozása és a racionális földtulajdonosi és bérleti rendszer 
kialakítása. 

A már fellelhető magyarországi termőföld-spekuláció visszaszorítása érdekében az 
NFA feladata olyan földvásárlási ügyletek végrehajtása, mint a Magyar Állam 
elővásárlási jogának gyakorlása, az osztatlan közös tulajdon hányadok megszüntetése, 
továbbá a „zsebszerződés-gyanús” adásvételek megakadályozása. 

Fentiek miatt a termőföldvásárlásra fordítható összeg nagysága 2013-ra emelkedik. 

Továbbra is hangsúlyos feladat a nyilvántartások bővítése, a földvagyon érdemi 
számbavétele és jogi rendezése.  

4.2. A vagyon-fejezet bevételei és kiadásai 

Ingatlan-ügyletek 

Az ingatlanértékesítésből származó bevételeket a feleslegessé vált ingatlanok tervezett 
eladása alapozza meg. A 2013. évre tervezett bevétel alapvetően számos, kisebb értékű 
értékesítésből származhat. Az ingatlanpiac fellendülésére 2012-ben sem került sor, és a 
jelenleg ismert körülmények figyelembevételével erre a jövő évben sem lehet 
számítani. A jellemzően állami tulajdonban lévő, nagyterületű és nagyobb értékű 
ingatlanokra az átlagosnál lényegesen kisebb kereslet mutatkozik. A befektetői kedv 
erősödése továbbra sem érezhető, és az ingatlanpiacon megfigyelhető eladási hullám 
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(túlkínálat) miatt kialakuló nyomott árakon történő értékesítés az állami vagyonvesztés 
lehetőségét hordozná magában. 

2013-ban is folytatódik az ún. Táncsics-börtön épületéért az Amerikai Egyesült 
Államok követségének átadandó épület felújítása. Az ingatlan-vagyon fejlesztésére 
szánt összegek egyes kiemelt kormányzati ingatlanprojektek végrehajtását, továbbá 
műemlékek felújítását szolgálják. Lehetőség nyílik a már több éve kényszerűen 
elmaradt ingatlan-beruházások egy részének pótlására is. 

Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 
működtetendő konstrukció (NET program) a szociálisan leginkább rászoruló 
családoknak kíván segítséget nyújtani. Az ingatlanvásárlásokhoz kapcsolódó 
legjelentősebb kiadási tételt a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kiadásai jelentik. 

Osztalékbevételek 

A várható – többségi állami tulajdonból származó – osztalékalap nagysága 
kismértékben növekvő tendenciát mutat. Az osztalékalap növekedése alapvetően a 
Magyar Villamos Művek Zrt-hez és a MOL Nyrt-hez köthető.  

Állami tulajdonú gazdasági társaságok tőkeemelése és támogatása 

Ezek az előirányzatok megoszlanak az MNV Zrt. és az MFB Zrt. között. Társasági 
finanszírozásként jelenik meg a Nemzeti Filmalap Zrt. közfeladatainak támogatása is.  

A Magyar Államot korábbi értékesítésekhez kapcsolódóan terhelő kiadások 

A korábbi privatizációkhoz kötődő állami kötelezettségek közül az állam tulajdonosi 
felelősségével kapcsolatos környezetvédelmi feladatok (pl. Nitrokémia Zrt. által a Séd-
Nádor csatorna kármentesítése, Simontornyai volt bőrgyár kármentesítése, Mecsek-
Öko Zrt. bányabezárás, rekultiváció) finanszírozása a meghatározó.  

Koncessziós bevételek 

A tervezett koncessziós típusú bevételek a – távközlési, autópálya és szerencsejáték – 
koncessziós szerződések alapján évente fizetendő összegekből származnak. 

B. 
AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK GAZDÁLKODÁSA  

Elkülönített állami pénzalapként hat alap működik. Az alapok 2013. évi főbb 
támogatási céljai: 

A Nemzeti Foglalkoztatási Alap tervezete a Széll Kálmán Tervben 
megfogalmazottakra figyelemmel került összeállításra. A Start-munkaprogram 
finanszírozása a 2013. évben is a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból valósul meg. A 
megújult, átalakult program célja, hogy növelje a munkaerőpiacon hátrányban lévők, 
köztük az alacsony iskolai végzettségűek, tartósan munka nélkül lévők, megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztathatóságát, továbbá a segély és a munkaerő-piaci 
minimálbér bér között megállapított bérezési rendszerrel fokozza az álláskeresési 
aktivitást, elősegítse a versenyszférába, az elsődleges munkaerőpiacra történő 
visszatérést. Az Alap biztosítja továbbra is a foglalkoztatási és képzési aktív eszközök 
működtetéséhez, a szakképzési és felnőttképzési támogatásokhoz, a bérgarancia 
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támogatásokhoz szükséges pénzügyi forrást, valamint finanszírozza az álláskeresési 
ellátásokat. Az európai uniós források fogadásához a foglalkoztathatóság fejlesztésére 
és az alkalmazkodóképesség javítására szolgáló prioritások tekintetében 
társfinanszírozással járul hozzá az Alap. A Társadalmi megújulás Operatív Program 
„Munkaerőpiaci szolgáltatások és támogatások”, illetve „Foglalkoztatást ösztönző 
normatív támogatások” intézkedései esetében az Alap előfinanszírozást teljesít. 

A Bethlen Gábor Alap célja, hogy a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – 
egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és 
kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti 
sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatást nyújtson.  

A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap a radioaktív hulladékok végleges, valamint a 
kiégett üzemanyag átmeneti és végleges elhelyezésére szolgáló tárolók létesítését és 
üzemeltetését, illetve a nukleáris létesítmények leszerelésének finanszírozását 
biztosítja. Az Alapból mind a felhalmozási, mind a működési kiadások finanszírozása 
pénzeszközátadással valósul meg.  

A Nemzeti Kulturális Alap  a nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, 
megőrzésének, valamint hazai és határon túli terjesztésének támogatását szolgálja. Az 
Alap céljainak megvalósítása érdekében az Alap felett rendelkező, a kultúráért felelős 
miniszter az elvi, irányító és koordináló döntések meghozatalára bizottságot hoz létre, 
amelynek elnökét az illetékes miniszter nevezi ki, tagjainak felét saját hatáskörében, 
másik felét az érintett szakmai/társadalmi szervezetek javaslata alapján bízza meg.  

A Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap (WMA) az ár- és – 
árvízből eredő – belvízkárok megtérítésében való önkéntes részvételre ösztönöz. Az 
Alapba Magyarország területén a veszélyeztetett területeken lakóingatlan-tulajdonnal 
rendelkező természetes személyek szerződés alapján befizetést teljesíthetnek, ezután 
jogosulttá válnak a káresemények utáni kártalanításra. Az Alap eddig érvényesen 
összesen 1462 darab kártalanítási szerződést kötött. Az összes érvényesen létrejött 
szerződésből – figyelembe véve a szerződések megszűnését – 2012. április 30-án 
753 darab hatályos kártalanítási szerződés állt fenn. 2013-ban az alapkezelő célja, 
hogy minél több kártalanítási szerződés jöjjön létre, továbbá az esetlegesen 
bekövetkező árvízi károk kárrendezése során az eddigieknek megfelelően továbbra is 
tartani kell a WMA eljárásrendjében meghatározott ügyintézési határidőket. 

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap a kutatás-fejlesztés és a technológiai 
innováció állami támogatását biztosítja. Az Alap átfogó célja a kutatás-fejlesztés és 
innováció támogatása, a globális piacon versenyképes termékek és szolgáltatások 
fejlesztésének segítése a magyar innovatív vállalkozásoknál. 

C. 
A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAINAK GAZDÁLKOD ÁSA  

1. Nyugdíjbiztosítási Alap 

Az Alap 2013. évi költségvetésében a bevételek és kiadások egyensúlyban vannak, 
ami a biztonságos finanszírozás egyik fontos feltételét jelenti. 2013-ban a nyugdíjak 
finanszírozása alapvetően a munkáltatói és munkavállalói befizetésekből történik. 
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A költségvetés megalapozásánál figyelembe vételre kerültek az Alap szempontjából 
kitüntetett jelentőséggel bíró makrogazdasági paraméterek (nemzetgazdasági szintű 
bruttó keresettömeg, fogyasztói árindex) és a nyugdíjrendszer szabályozásának főbb 
jellemzői. 

Ez a költségvetés – ugyanúgy, mint a 2012. évi – ún. „profiltisztított” költségvetés, 
tehát már nem tartalmazza a korhatár előtti ellátásokat. 

Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok meghatározásánál a kiindulópontot a 
2012. évi várható teljesítések képezték, amihez a bázisidőszak I-IV. havi kincstári 
előzetes adatai álltak rendelkezésre.  

A költségvetés bevételi szerkezetét az alábbi sajátosságok jellemezték: 

− a bevételek döntő hányadát a szociális hozzájárulási adó Nyugdíjbiztosítási Alapot 
megillető része és a munkáltatói nyugdíjbiztosítási járulék, valamint a biztosítotti 
befizetés adja; 

− a bevételek másik csoportját az egyéb járulékok és hozzájárulások képezik, 
idetartozik többek között a Nemzeti Foglalkoztatási Alap általi megtérítés, az 
egyszerűsített foglalkoztatás utáni közteher, a megállapodás alapján fizetők 
járuléka; 

− a bevételek része a költségvetési hozzájárulás, ennek összege az adórendszer 
átalakításával összefüggő pénzeszköz átvétel jogcímen jelenik meg. 

A kiadások legnagyobb részét a nyugellátásokra fordítandó összegek adják. 
Idetartoznak a korbetöltött öregségi nyugdíjak, a hozzátartozói nyugellátások, a 
szolgálatfüggő nyugellátások (nők legalább 40 év jogosultsági idő alapján igénybe 
vehető öregségi nyugdíja), és az egyösszegű méltányossági kifizetések. Az előbbi 
előirányzatok meghatározásánál a 2012-ben várható teljesítésekből kiindulva 
figyelembe lett véve a 2013. évi a tervezett fogyasztói árnövekedéssel megegyező 
mértékű januári emelés, valamint az automatizmusok hatása is. Utóbbiban jelenik meg 
a létszám és ellátásszám változás, a cserélődés és ennek következtében az állomány 
összetételének módosulásából adódó hatás. 

A kiadások tartalmazzák a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére az 
Egészségbiztosítási Alapnak átadott pénzeszközt is. 

A működési kiadások összege a törvényi kötelezettségeken alapuló kifizetések 
prioritásával és a takarékossági szempontok érvényesítésével lett meghatározva. 

2. Egészségbiztosítási Alap 

Az Alap 2013. évi költségvetése a 2012. évhez hasonlóan kismértékű hiánnyal van 
tervezve. 

A bevételek nagyságát és így összes bevételen belüli arányát tekintve a legnagyobb 
előirányzatot a szociális hozzájárulási adó Egészségbiztosítási Alapot megillető része 
és a munkáltatói egészségbiztosítási járulék, valamint a biztosítotti egészségbiztosítási 
járulék együttes összege jelenti. Ezen előirányzatok kialakítását alapvetően a 2012. évi 
várható érték- és a keresetkiáramlásra vonatkozó makrogazdasági paraméter határozta 
meg. 
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A bevételek másik nagy csoportját a költségvetési hozzájárulások képezik, ennek 
döntő része a járulék címén átvett pénzeszköz, ami a nemzeti kockázatközösséghez 
kapcsolódó fontos bevétel. Ezt azon személyek után kapja az Alap, akik nem 
kötelezettek egészségbiztosítási járulék vagy egészségügyi szolgáltatási járulék 
fizetésére, de jogosultak egészségügyi szolgáltatásokra. Ezt az összeget kiegészíti a 
szintén ebbe a csoportba tartozó, de nagyságrendileg kisebb bevétel, a baleseti adó 
kiesése miatt átvett pénzeszköz és az egyes egészségügyi feladatok ellátásával 
kapcsolatos költségvetési hozzájárulás.  

A 2012. január 1-jétől az Alapba átkerült rokkantsági, rehabilitációs ellátások kiadásai 
fedezetére két helyről történik pénzeszköz átvétel, egyrészt a költségvetésből, másrészt 
a Nyugdíjbiztosítási Alapból. 

A bevételek további csoportját képezik az egyéb járulékok és hozzájárulások, ezek 
között a meghatározó nagyságrendet az egészségügyi szolgáltatási járulék és a 
munkáltatói táppénz-hozzájárulás képviseli. 

2013-ban is bevételt jelent az egészségügyi hozzájárulás jogcímen befolyó összeg. Az 
előirányzat a 2012. évi várható teljesítés alapján minimális növekedést feltételez. 

Az Alap bevételei tartalmazzák az egészségbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos 
egyéb bevételeket is. Ezen belül a két legnagyobb előirányzatot a gyógyszergyártók és 
forgalmazók befizetései, és a népegészségügyi termékadó jelenti. 

Az Alap kiadásainak döntő része két nagy csoportba tartozik: a természetbeni és a 
pénzbeli ellátások csoportjába. Előbbi legnagyobb előirányzatát a gyógyító-megelőző 
ellátások képezik, amelynek tervezett összege meghaladja az előző évi előirányzatot. 
A természetbeni ellátások csoportjának része a gyógyszertámogatási előirányzat is, 
amelynek kialakításánál a tervezett intézkedések hatásai érvényesülnek. 

A pénzbeli ellátások csoportjában a legnagyobb előirányzatot a rokkantsági, 
rehabilitációs ellátások jelentik, amelynek tervezése a 2012. évi várható teljesítésen, 
valamint a 2013. évi emelés kiadásnövelő és a felülvizsgálatok várható megtakarító 
hatásán alapul. 

Az ugyanezen kiadási csoportba tartozó gyermekgondozási díj, a terhességi-
gyermekágyi segély és a táppénz előirányzatok nagyságát a bázisidőszaki várható 
teljesítésen túl a kiadást alakító tényezők (ellátást igénybe vevők átlagos létszáma, egy 
napra jutó kiadás, stb.) tárgyévre feltételezett értékei határozzák meg. 

A központi hivatali szerv működési kiadásainak meghatározásánál a költségvetési 
szervezetekre vonatkozó előírások érvényesülnek. 

D. 
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERE HIÁNYÁNAK FIN ANSZÍROZÁSA ,  
AZ ÁLLAMADÓSSÁG KEZELÉSE , ADÓSSÁGSZOLGÁLATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK  

1. A hiány finanszírozása és a központi költségvetés adósságának kezelése 

A nemzetközi tőkepiaci válság hatására 2008-at követően jelentősen átértékelődtek az 
államadósság-kezelés kockázatai, és jelentősen romlott a finanszírozási mozgástér is. 
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A hagyományos piaci kockázatok, a kamat- és devizaárfolyam-kockázaton túl kiemelt 
fontosságot kapott a megújítási és finanszírozási kockázat.  

A finanszírozási- és államadósság-kezelési szempontból 2013-ra vonatkozó 
célkitűzések: a forintpiac stabilitásának megőrzése, a piaci likviditás erősítése, a teljes 
körű piaci finanszírozás fenntartása és a nemzetközi hitelcsomag visszafizetésének 
folytatása. A korábbi évekhez hasonlóan 2013-ban is a forintkibocsátások szerepe a 
meghatározó, ugyanakkor a jelentős összegű devizalejáratokat (jelentős részben a 
2008-tól, a Nemzetközi Valutaalaptól felvett hitel esedékessé váló részét is) elsősorban 
piaci devizakibocsátással kívánja biztosítani az adósságkezelés. 2013-ban összesen 
1,4 milliárd euró devizakötvény, valamint 3,2 milliárd SDR (3,7 milliárd EUR) 
Nemzetközi Valutaalaptól lehívott hitel visszafizetése esedékes.  

A tervezett devizakibocsátások mellett további devizaforrást jelent, hogy 2013-ban 
továbbra is jelentős volumenű fejlesztési célú, kedvező kamatozású hitel felvétele 
várható a nemzetközi fejlesztési intézményektől, amely 800,0 millió euro 
(239,0 milliárd forint) külföldi hosszú futamidejű forrás bevonását jelenti majd a 
Kormány által jóváhagyott fejlesztési, beruházási programok megvalósításához. 

A központi kormányzat hiányának finanszírozását a tervek szerint forintkibocsátások 
biztosítják. A nettó forintkibocsátáson belül meghatározó a hosszúlejáratú forrást 
jelentő államkötvények értékesítése. A diszkontkincstárjegyek szerepe továbbra is az 
átmeneti likviditási igény biztosítása lesz. A finanszírozási célok között szerepel a 
közvetlenül a lakosságnak értékesített speciális állampapírok értékesítésének további 
erősítése, ezen belül elsősorban a hosszú futamidejű Prémium Magyar 
Államkötvények fokozott értékesítése. 

2. A központi költségvetés adósságának 2013. évi alakulása 

A központi költségvetés adóssága 2013. év végére a hiány finanszírozása miatt 
várhatóan 683,6 milliárd forinttal, 21 940,3 milliárd forintra növekszik, ami 
ugyanakkor a GDP 71,5%-ára csökkenő adósságrátát jelent. Ezáltal folytatódik a 
2011-ben kezdődött kedvező gazdasági folyamat, és az eladósodottság tovább 
csökken.  

3. A költségvetés adósságával kapcsolatos folyó kiadások 

A nettó pénzforgalmi kamatkiadások várható pénzforgalmi összege 2013-ban 
1226,3 milliárd forintot tesz ki, ami emelkedést jelent a 2012-es előirányzat 
1005,7 milliárd forint nettó kamatkiadáshoz képest. A nettó kamatkiadások 2013-ban 
várhatóan a GDP 4,0%-át teszik ki, amely kismértékben magasabb a 2012. évi 
3,4%-os aránynál. A kamatkiadások emelkedése részben a nominálisan emelkedő 
államadósságnak, részben a lejáró nemzetközi hitelcsomag piaci refinanszírozásának 
hatása, ugyanis a piaci hozamok meghaladják a hitelcsomag hozamát.  

Az eredményszemléletű EDP szerinti nettó kamatkiadások 2013-ban 1217,5 milliárd 
forintot tesznek ki, ami növekedést mutat a megelőző évi 1049,0 milliárd forinthoz 
képest.  

Az eredményszemléletű kamatkiadások nominális növekedését részben a devizában 
fennálló adósság eredményszemléletű bruttó kamatkiadásának 2012-ről 2013-ra 
összességében 168,5 milliárd forintos növekedése okozza, amit elsősorban az átlagos 
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devizakamatszint növekedése magyaráz a lejáró kedvezményes kamatozású adósság 
(EB, IMF-hitel) piaci devizakötvénnyel történő refinanszírozása miatt. A forintban 
fennálló adósság eredményszemléletű kamatkiadása a tervezett állománynövekedés 
(jelentős pozitív nettó kötvénykibocsátás) miatt szintén jelentősen növekszik. 

Az eredményszemléletű nettó kamatkiadások 2013-ban a GDP 4,0%-át teszik ki.  

4. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek 

Az adóssággal kapcsolatos pénzforgalmi kamatbevételek 2013-ban mintegy 
39,9 milliárd forinttal haladják meg a 2012. évi előirányzat összegét. Ezen belül a 
KESZ után kapott kamatok nagysága várhatóan 19,4 milliárd forinttal lesz több a 
2012. évinél. A bevételek összegét döntő mértékben meghatározó hiányt finanszírozó 
államkötvények felhalmozott kamata 2013-ban 23,9 milliárd forinttal lesz több a 
2012-es előirányzat értékénél, és 62,3 milliárd forintot tesz ki. A deviza kamatbevétel 
összege jelentősen, mintegy 4,5 milliárd forinttal csökken, ami a nemzetközi 
hitelcsomagból a bankoknak továbbhitelezett állomány visszafizetésével függ össze.  
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2012. évi … . törvény 

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 

I. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KIADÁSAINAK ÉS BEVÉTELEINEK 
FŐÖSSZEGE, A HIÁNY ÉS AZ ÁLLAMADÓSSÁG ÉRTÉKE 

1. Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege és főösszegei 

A 1. §-hoz 

A 2013. évi költségvetés főösszegei. 

A 2. §-hoz 

A törvény és az 1. melléklet a főösszegeket, a hiányt, a kiadások és a bevételek 
fejezetek, címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek szerinti bontását tartalmazza. 

2. Az államadósság értéke 

A 3. §-hoz 

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 4. § (1) 
bekezdése értelmében a központi költségvetésről szóló törvényben összegszerűen meg 
kell határozni az államháztartás központi alrendszerének, az államháztartás 
önkormányzati alrendszerének és a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek 
adósságának a költségvetési év utolsó napjára – az Alaptörvény 36. cikk (5) és (6) 
bekezdésének megfelelően – tervezett értékét. Ezen túlmenően az Alaptörvény 36. 
cikk (4) és (5) bekezdésében. Továbbá az Alaptörvény 37. cikk (2) és (3) 
bekezdésében foglaltak végrehajtása megkívánja az államadósság mutató 
csökkentését, melynek érdekében szükséges meghatározni a három alrendszer 
konszolidált összesített adósságának várható értékét 2013. év végén, valamint a bruttó 
hazai termék 2013. évi várható értékét, továbbá az államadósság mutató 2012. év végi 
értékét. A három alrendszer konszolidált összesített adósságának várható értéke az 
alrendszerek közti konszolidáció miatt kisebb, mint a három alrendszer külön, 
alrendszeren belül konszolidált adósságának összege. Ugyanis az önkormányzatoknak 
várhatóan összesen 35,9 milliárd forint betét és kötvény követelése fog fennállni a 
központi alrendszer felé. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény 6. § (1) bekezdése szerint az államadósság-mutató számításakor a 
külföldi pénznemben fennálló adósságot keletkeztető ügyleteket azonos árfolyamon 
kell figyelembe venni, ami szükségessé teszi az árfolyamok meghatározását. 
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3. A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő 
kiadásai és bevételei 

A 4. §-hoz 

Önálló mellékletben jelennek meg azok az előirányzatok, melyek teljesülése külön 
szabályozás nélkül is eltérhet az előirányzattól. Az előirányzat-túllépés automatikusan 
is bekövetkezhet anélkül, hogy a fejezetgazdának szabályozási feladata lenne. Ez a 
melléklet tartalmazza még a Kormány engedélyével túlléphető előirányzatokat is. 

II. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER EGYES EL ŐIRÁNYZATAINAK 
MEGÁLLAPÍTÁSÁVAL, TELJESÍTÉSÉVEL ÉS FELHASZNÁLÁSÁVA L 

KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 

4. A központi alrendszer egyes tartalék-előirányzatai 

Az 5. §-hoz 

E paragrafus szabályozza annak az összegnek a felhasználását, amely – 
céltartalékként – a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet 
folytató intézményeinél foglalkoztatottak bérkompenzációja többlet személyi juttatása 
és az ahhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 
2013. évi kifizetésének, a diplomás pályakezdők közigazgatási munkatapasztalat 
szerzése külön jogszabályban meghatározott kiadásainak, a Prémium Évek 
Programban résztvevők költségeinek, és az Állami Számvevőszéknél a számvevői 
illetményalap változásának többletkiadásai finanszírozására szolgál. Felhatalmazást 
tartalmaz továbbá a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet Helyi szervezési 
intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása jogcímre történő 
átcsoportosításra. 

5. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések 

A 6. §-hoz 

Az MNV Zrt. forrásbevonásának és kötelezettségvállalásának teljes körű 
korlátozását mondja ki a javaslat. Tekintve, hogy a rábízott vagyon kiadásait a 
központi költségvetésből kell fedezni, nincs szükség külön forrásbevonás biztosítására. 
Az MNV Zrt. az ESA’95 statisztikai módszertan szerinti kormányzati szektor részét 
képezi, így forrásbevonása a maastrichti adósságot növelné.  

Az állami vagyonnal kapcsolatos kötelezettségvállalások átláthatóvá tétele érdekében 
2013. évben az állami vagyonért felelős miniszternek a hozzá tartozó vagyonnal 
kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a vagyonkezelési terv keretében jóvá kell 
hagynia. 

A vagyontörvény a költségvetési törvény szabályozási körébe utalja bizonyos limitek 
évenkénti megállapítását. A vagyontörvény szerint a költségvetési törvényben kell 
meghatározni az önkormányzatoknak és többcélú kistérségi társulásoknak 
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térítésmentesen átadható állami tulajdon éves keretösszegét. A Nemzeti Eszközkezelő 
Zrt. vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásának 
nagysága nehezen tervezhető, így indokolt lehetővé tenni, hogy a 10 milliárd forintos 
keretszám a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. vagyonkezelésébe kerülő ingatlanok ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adásának értékével túlléphető legyen. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény a nemzeti vagyon 
hasznosítása és értékesítése esetére versenyeztetési kötelezettséget ír elő, amely alól 
mentesülhet a törvényben vagy helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár alatti vagyon. Az értékhatárokat a rugalmasság biztosítása érdekében 
célszerű évente megállapítani, ez indokolja az éves költségvetési törvényben történő 
megállapítást. A javaslat ugyanakkor lehetővé teszi az önkormányzatok számára a 
helyi viszonyokra figyelemmel az eltérést, de csak a törvényben meghatározottnál 
alacsonyabb értékhatár felé történő elmozdulással. 

Az Otthonvédelmi Akcióterv keretein belül a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által 
működtetendő konstrukció (NET program) a szociálisan leginkább rászoruló 
családoknak kíván segítséget nyújtani. A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által megvásárolt, 
a Magyar Állami tulajdonában kerülő ingatlanok vagyonkezelői jogát a vonatkozó 
törvény alapján a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. gyakorolja. A Társaság az ingatlanokat 
elsősorban a korábbi tulajdonosok részére történő bérbeadással hasznosítja. Az állami 
tulajdonú ingatlanok hasznosításából és értékesítéséből származó bevételek az 
államháztartási törvény alapján a központi költségvetés bevételét képezik. A 
költségvetési törvény speciális rendelkezése alapján az ingatlanok hasznosításából és 
értékesítéséből származó bevételek mértékéig indokolt esetben a Kormány a Nemzeti 
Eszközkezelő Zrt. feladatellátását szolgáló többlet-kiadási lehetőséget teremthet. 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény alapján a Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. 
egyik fő bevétele a hatoslottó játékadója 80%-ának megfelelő forrás. Tekintettel arra, 
hogy ennek összege a tervezéskor becsült mértéket meghaladhatja, a törvénynek 
megfelelést biztosítandó szükséges a játékadó év közbeni alakulása függvényében a 
kontrollált támogatásnövelés technikájának megteremtése. 

A javaslat lehetőséget ad arra, hogy a Magyar Honvédség technikai 
modernizációjára, technikai eszközeinek fenntartására és javítására az ingatlan-vagyon 
értékesítéséből befolyó bevételeket a Kormány használhassa fel. 

A volt honvédelmi célú vagyontárgyak értékesítési bevétele terhére megvalósuló 
kiadásokra szóló felhatalmazás biztosítja a biztonsági környezethez és a NATO 
elvárásaihoz történő rugalmas alkalmazkodást a Magyar Honvédség részéről. 

A Semmelweis Tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó 
feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről szóló 
1208/2011. (VI. 28.) Korm. határozat az egészségügyi beruházások forrásai között 
nevesítette az ingatlan-értékesítési és hasznosítási bevételeket. 

A folyamatosan növekvő fogvatartotti létszám indokolttá teszi a büntetés-
végrehajtási férőhelyek bővítését, valamint a szükségessé vált belügyi, rendészeti célú 
ingatlanfejlesztéseket, amelyeket a költségvetést közvetlenül nem terhelő módon, a 
használatban nem lévő ingatlanok értékesítésével célszerű megoldani. 
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A 7. §-hoz 

A vagyon-fejezet tartalék előirányzatának felhasználási szabályait a korábbi, kellő 
rugalmasságot biztosító szabályokkal egyezően határozza meg a javaslat. A miniszteri 
és a Kormány átcsoportosítási hatáskört az egyedi ügyletek nagyságrendje alapozza 
meg. A kisebb (0,5 milliárd forint alatti) ügyletek esetében hatékonyabb megoldás a 
miniszteri engedély, a nagyobb ügyletek miatti átcsoportosítás csak a Kormány 
engedélyével történhet.  

A törvényjavaslat lehetővé teszi, hogy a megvalósult többlet-bevételek mértékéig a 
Kormány terven felüli kiadások teljesítését engedélyezze. 

A javaslat a felhalmozási és hasznosítási kiadásokat érintő évközi igények kezelése 
érdekében lehetőséget ad egyes kiadási előirányzatok között átcsoportosításra 
maximum 1 milliárd forint összeghatárig. 

A 8. §-hoz 

A Nemzeti Földalapba tartozó vagyonelemekkel kapcsolatos bevételeket és 
kiadásokat tartalmazó költségvetési fejezet fejezeti tartalékának és a megvalósult 
többlet-bevételek felhasználásának szabályozása megegyezik a vagyon fejezet (7. §) 
esetében megállapított előírásokkal. 

A 9. §-hoz 

A költségvetési törvényjavaslat 1. számú mellékletének XLIII. Az állami vagyonnal 
kapcsolatos bevételek és kiadások fejezete tartalmazza az MNV Zrt. tulajdoni 
joggyakorlása alatt álló társaságoktól elvonni tervezett osztalékokat. Előfordulhat 
azonban, hogy a jelenlegi ismeretek szerintinél több, vagy nem az MNV Zrt-nél lévő 
társaságokat érintő osztalék-elvonásra kerül sor. A törvényjavaslatban ezért szükséges 
kimondani, hogy minden állami tulajdonú társaságtól elvont osztalék közvetlen 
költségvetési bevétel. 

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és 
hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet szerint a kiotói kvótabevételek 
felhasználása a nemzeti fejlesztési miniszter hatásköre. (A hatáskör gyakorlásához 
szükséges a kiotói egységek vonatkozásában az ENSZ Éghajlatváltozási 
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 
2007. évi LX. törvény módosítása.) 

Magyarországnak klímafinanszírozási kötelezettsége van a fejlődő országok felé. 
Ennek forrását az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből 
befolyt bevételekből kell biztosítani. 

A légiközlekedési kibocsátási egységek értékesítéséből befolyt teljes bevétel, 
valamint a harmadik kibocsátás-kereskedelmi rendszerben érvényes kibocsátási 
egységek értékesítéséből származó bevétel 50%-ának felhasználásáról az 
üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. 
törvény alapján a nemzeti fejlesztési miniszter gondoskodik. 
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6. A központi költségvetési szervekkel és a fejezeti kezelésű előirányzatokkal 
kapcsolatos rendelkezések 

A 10. §-hoz 

Ez a rendelkezés – konkrét összegben maghatározott – központi befizetést ír elő a 
kizárólag saját bevételből gazdálkodó – központi irányítású – intézmények részére. 

A 11. §-hoz 

A törvény meghatározza – jogszabályi kötelezettségek alapján – a Nemzeti 
Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kara ösztöndíjas hallgatói pénzbeli 
juttatásának normatíváját, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj összegét, a garantált 
egyetemi tanári illetmény összegét. 

Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 
12.) Korm. rendelet 2012. január 1-jétől hatályos 6/A. §-a alapján az első 
szakképesítés megszerzésére irányuló, államilag támogatott szakorvos (szakfogorvos, 
szakgyógyszerész, klinikai szakpszichológus) képzésben résztvevő jelölt a 
szakképzéssel kapcsolatos kiadásainak, dologi költségeinek megtérítése céljából, az 
adott évre vonatkozóan a költségvetési törvényben meghatározott mértékű támogatásra 
jogosult, amelyet legfeljebb a támogatott jelölt szakképesítésére külön jogszabályban 
meghatározott szakképzés időtartamára vehet igénybe. A támogatás összege a 
rendelkezésre álló forrás figyelembevételével került meghatározásra. 

A 12. §-hoz 

Az (1) bekezdés a költségvetés központosított bevételekkel kapcsolatos szabályokról 
rendelkezik. A fejezet irányító szerv vezetőjének feladata a bevételek beszedéséről 
történő gondoskodás. 

A (2) bekezdés a sporttörvénnyel teremti meg az összhangot. A sorsolásos 
szerencsejátékok játékadójának tizenkét százalékát, a bukmékeri rendszerű fogadások 
játékadójának ötven százalékát, valamint a sportfogadás (TOTÓ) játékadóját külön 
jogszabályban foglaltak szerint a sport - a sportfogadás (TOTÓ) játékadója 
tekintetében a labdarúgás – támogatására kell felhasználni. E bekezdés tartalmazza, 
hogy a „sporttal kapcsolatos állami feladatok” cím támogatása tartalmazza ezen 
játékadó bevételek összegét. 

7. Az elkülönített állami pénzalapok költségvetésével összefüggő rendelkezések 

A 13. §-hoz 

Az elkülönített állami pénzalapok bevételeit és kiadásait tartalmazó melléklet 
jóváhagyásáról rendelkezik. A paragrafus rögzíti még a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program Nemzeti Foglalkoztatási Alapra háruló hazai társfinanszírozásának, 
az egyenlegkezelési keret és a közfoglalkoztatásra fordítható keret mértékét.  

A 1079/2012. (III. 28.) Korm. határozatban a Kormány a Magyar Tudományos 
Akadémiát kérte fel az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
működtetésével kapcsolatos feladatok ellátására. A feladat ellátásához szükséges 
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forrás a 2012. évivel azonosan a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a 
feladatot ellátó MTA Könyvtár részére biztosítandó. 

A 2012. év gyakorlatához hasonlóan az áthúzódó kötelezettségvállalások 
fedezetének biztosításához szükséges a fenti kiegészítés a költségvetési törvényben 
történő rögzítése. 

8. A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetése 

A 14. §-hoz 

A paragrafus meghatározza a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 
főösszegeit és egyenlegét. A kiadások és bevételek címek, alcímek, jogcímcsoportok, 
jogcímek, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a 
törvény 1. melléklete tartalmazza. 

A 15. §-hoz 

Az (1) bekezdés a méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátás, a 
méltányossági nyugdíjemelés és az egyszeri segély keretösszegét határozza meg. 

A (2) bekezdés felhatalmazást ad a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter 
részére, hogy az Ny. Alap kezelője javaslatára a nyugellátásoknál meghatározott 
méltányossági keretösszegek között átcsoportosítson. 

A 16. §-hoz 

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az Ny. Alap kezelőjének, hogy meghatározott 
esetekben a fejezet irányítását ellátó szerv hatáskörében eljáró miniszter 
kötelezettségét és jogát gyakorolja. 

A (2) bekezdés rendelkezik az Ny. Alap fejezetből az Egészségbiztosítási Alap (a 
továbbiakban: E. Alap) részére történő átutalások havonkénti ütemezéséről. 

9. Az Egészségbiztosítási Alap költségvetése 

A 17. §-hoz 

A paragrafus meghatározza az E. Alap főösszegeit és egyenlegét. A kiadások és 
bevételek címek, alcímek, jogcímcsoportok, jogcímek, előirányzat-csoportok és 
kiemelt előirányzatok szerinti részletezését a törvény 1. melléklete tartalmazza. 

A 18 §-hoz 

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad a Kormány részére a gyógyító-megelőző ellátás, a 
gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok közötti 
átcsoportosítás végrehajtására. 

A (2) bekezdés szerint felhatalmazást kap a Kormány a Gyógyító-megelőző ellátás 
jogcímcsoport 1-18. jogcímei, a Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei, 
valamint a Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport 1. és 3. jogcímei 
előirányzatainak a megemelésére. 

A (3) bekezdés felhatalmazást ad a Kormány részére, hogy átcsoportosítást hajtson 
végre a természetbeni ellátások céltartaléka előirányzatból a gyógyító-megelőző 
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ellátás, a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoportok jogcímeire. 

A 19. §-hoz 

Az (1) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével évközben átcsoportosítást 
hajtson végre a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport 1.-18. jogcímei, a 
gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport jogcímei, valamint a 
gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1. és 2. jogcímei között. 

A (2) bekezdés felhatalmazást ad az E. Alap kezelőjének, hogy meghatározott 
esetekben a fejezetek irányítását ellátó szerv hatáskörében eljáró miniszter 
kötelezettségét és jogát gyakorolja. 

A 20. §-hoz 

Az (1) bekezdés felhatalmazza az egészségbiztosításért felelős minisztert, hogy a 
gyógyszertámogatás céltartalékot a folyamatos gyógyszerellátást biztosító 
gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással 
kapcsolatos bevételi jogcím, valamint a szerződések szerinti gyógyszergyártói és 
forgalmazói befizetések előirányzatán elszámolt bevételek mértékéig évközben 
átcsoportosítsa a gyógyszertámogatás jogcímcsoport megadott jogcímeire. A speciális 
beszerzésű gyógyszerkiadás jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter 
egyetértése is szükséges az átcsoportosításhoz. 

A (2) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén megemelje a 
gyógyszertámogatás kiadási jogcím, valamint a gyógyászati segédeszköz támogatás 
jogcímcsoport jogcímei előirányzatát a gyógyszer, illetve a gyógyászati segédeszköz 
támogatással kapcsolatos ellenőrzésekből eredő, vonatkozó többletbevételek 
összegével. 

A (3) bekezdés felhatalmazást ad az egészségbiztosításért felelős miniszter részére, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén év közben megemelje a 
gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzatát a szerződések szerinti és a 
folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és 
egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételi jogcím előirányzatán felül 
jelentkező többlet összegével. 

A 21. §-hoz 

A paragrafus rendelkezik az E. Alap gyógyító-megelőző ellátás, 
gyógyszertámogatás, gyógyászati segédeszköz támogatás évközi előirányzat-túllépés 
engedélyezési szabályáról. 

A 22. §-hoz 

A paragrafus (1) és (3) bekezdése a gyógyító-megelőző ellátás és a gyógyászati 
segédeszköz jogcímcsoport tartalmát határozza meg. 

A (2) bekezdés szerint a gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az 
egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény és 
végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves 

157



teljesítményének finanszírozására fordítható összeget. A bekezdés továbbá 
felhatalmazást ad arra, hogy az egészségbiztosításért felelős miniszter az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezze a befogadásoktól 
eltérő felhasználást a tényleges kiadások függvényében.  

A (4) bekezdés az előlegre fordítható összeget határozza meg. A kötelező 
egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 35. §-ának (5) 
bekezdése szerint azon gyógyszertár számára, amely járóbeteg-ellátás keretében 
rendelt gyógyszerek árához támogatással igénybe vehető szolgáltatást nyújt, a lakosság 
biztonságos ellátása érdekében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a 
továbbiakban: OEP) – az E. Alap éves költségvetésében e célra megjelölt előirányzat 
terhére – kamatmentes, a tárgyévben visszatérítendő finanszírozási előleget nyújthat. 

Az (5) bekezdés szerint a gyógyszertárak juttatása előirányzat külön törvényben 
meghatározott kiadásokra szolgál. 

A 23. §-hoz 

A paragrafus meghatározza azokat a keretösszegeket, amelyeken belül az OEP 
főigazgatója különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági ellátást 
engedélyezhet a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, a 
gyógyító-megelőző ellátás, a gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz 
támogatás előirányzatok terhére. 

10. Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre 

A 24. §-hoz 

Az Országgyűlés annak biztosítására, hogy egyes kiemelten fontos feladatok a 
döntésének megfelelő mértékű támogatásban részesüljenek – függetlenül az év közben 
esetleg felmerülő kényszerektől, törekvésektől – fenntartja az előirányzatok 
megváltoztatásának jogát a pártok, pártalapítványok támogatásai tekintetében. 

Rögzíti továbbá, hogy az I-VI., a VIII., a XXX., XXXIII.,  XXXIV. fejezetek, 
kiadási és bevételi előirányzatának főösszegei csak az Országgyűlés hatáskörében 
csökkenthetők az Áht. 40. §-ában rögzített veszélyhelyzet kivételével, vagy ha e 
fejezetek kezdeményeznek átcsoportosítást. 

11. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító 
szervek vezetőinek különleges jogosítványai 

A 25. §-hoz 

(1) bekezdéshez: A javaslat felhatalmazást ad az önkormányzati és az állami feladat-
átadás miatt a 2013. év közben szükségessé váló fejezetek közötti rugalmas 
átcsoportosítás kormányzati hatáskörben történő végrehajtására. 

(2) bekezdéshez: A költségvetés céltartalékának – a különböző jogcímű – 
átcsoportosítására hatalmazza fel az államháztartásért felelős minisztert. Az intézkedés 
felmérésen alapul. 

(3) bekezdéshez: A honvédelmi miniszter felhatalmazása az államháztartásért felelős 
miniszter előzetes egyetértésével a biztonsági környezetben bekövetkező 
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változásokhoz, és a NATO által megfogalmazott új elvárásokhoz való operatív 
alkalmazkodást biztosítja, továbbá lehetőséget teremt a személyi juttatások és azok 
járulékainak év közbeni növelésére, mely által a honvédelmi tárca biztosítani tudja a 
szerződéses legénységi állomány tekintetében kitűzött megtartó képesség, a további 
létszámfeltöltés, valamint a nemzetközi missziókban résztvevők devizajuttatásai 
fedezetét. 

(4) bekezdéshez: Az átcsoportosítási lehetőség a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
Oktatási, kulturális és sport PPP-programokkal kapcsolatos előirányzataira vonatkozik, 
mely lehetőséget biztosít az egyetemek, főiskolák finanszírozására. 

(5) bekezdéshez: A Miniszterelnökség fejezetben található Országvédelmi Alap 
évközi felhasználására vonatkozó rendelkezést tartalmaz. 

(6)-(7)  bekezdéshez: Az Országvédelmi Alap felhasználásának további garanciális 
szabályait tartalmazó rendelkezések. 

(8) bekezdéshez: A kormányfői protokollal kapcsolatos feladatokat a 
Miniszterelnökség és a Külügyminisztérium együttműködve látja el. Ezen feladatok 
ellátásához kapcsolódik ez az átcsoportosítási felhatalmazás. 

(9) bekezdéshez: A Köztársasági Elnöki Hivatal vezetőjének felhatalmazása az 
Állami kitüntetések előirányzat Hivatalhoz (mint kifizetőhöz) történő 
átcsoportosítására. 

(10) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad az Országgyűlés fejezetet irányító 
szerv vezetőjének, hogy a Kossuth Lajos tér rekonstrukciójával kapcsolatban 
átcsoportosítást hajtson végre. 

(11) bekezdéshez: Az Országos Bírósági Hivatal elnökének felhatalmazása fejezeti 
kezelésű előirányzatok intézményekhez történő átcsoportosítására. 

(12) bekezdéshez: A rendelkezés lehetőséget teremt a belügyminiszter számára, hogy 
a fejezeti kezelésű előirányzatokról a felhasználó intézményhez csoportosíthassa át a 
szükséges forrást.  

(13) bekezdéshez: E rendelkezés felhatalmazást ad a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium fejezetet irányító szerv vezetőjének, hogy a Smithsonian Folklife 
Fesztiválon való részvétellel kapcsolatban átcsoportosítást hajtson végre a Balassi 
Intézet javára. 

A 26. §-hoz 

A bevételbeszedő szervezet teljesítményének növelése érdekében a személyi jellegű 
kifizetések, illetve a többletteljesítménnyel összefüggésben felmerülő felhalmozási, 
fejlesztési többletkiadások finanszírozásához szükséges fedezet biztosítására a 
ténylegesen teljesülő többletbevételből kerül sor. 
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III. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZEREN BELÜLI ELSZÁMOLÁSOK, 
KAPCSOLATOK 

A 27. §-hoz 

A paragrafus szerint az E. Alap részére a kincstár az államháztartásért felelős 
miniszter által jóváhagyott finanszírozási terv alapján biztosít forrást a 
közgyógyellátás, a gyermekgondozási díjban és terhességi-gyermekágyi segélyben 
részesülők kompenzációja, valamint a rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére 
átadott pénzeszköz folyósításához. 

A 28. §-hoz 

A (1) bekezdés rendelkezik az Adórendszer átalakításával összefüggő pénzeszköz-
átadás jogcímcsoport szerinti támogatás átutalásának éves ütemezéséről. 

A (2) bekezdés arról rendelkezik, hogy amennyiben az Ny. Alap tárgyévi utolsó 
bevételének beérkezése és az utolsó ellátás kifizetése után pénzforgalmi egyenlege 
többletet mutat, akkor a többlet legfeljebb a támogatás mértékéig az év végén a 
költségvetés részére visszafizetésre kerül. 

IV. Fejezet 

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS A KÖZPONTI ALRENDSZER KAPCSOLAT AI 

12. A helyi önkormányzatok, a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok 
központi alrendszerből származó forrásai 

A 29. §-hoz 

Ezen szakasz utalást tartalmaz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésére, amely meghatározza a helyi 
önkormányzatokat és társulásaikat, valamint a települési és területi nemzetiségi 
önkormányzatokat megillető – e törvény 2. mellékletében foglalt – állami 
támogatásokat.  

A § további felhasználási kötöttséggel járó állami támogatásokat állapít meg. 
Eszerint a törvény 3. melléklete tételesen tartalmazza a helyi önkormányzatok és 
társulásaik, valamint a települési és területi nemzetiségi önkormányzatok által 
ellátandó egyes jellemzően projekt-jellegű feladatokhoz kapcsolódó támogatásainak (a 
központosított előirányzatoknak) igénybevételi keretszabályait és összegeit. 

A helyi önkormányzatoknak a 4. mellékletben meghatározottak szerint a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján 
kiegészítő támogatás is nyújtható. 

A 30. §-hoz 

E rendelkezés határozza meg a helyi önkormányzatokat és társulásaikat, valamint a 
nemzetiségi önkormányzatokat megillető támogatások összege közlésének módját. 
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A 31. §-hoz 

A rendelkezés felhatalmazást ad a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek, 
hogy az államháztartásért felelős miniszter, illetve a támogatás jellege szerint illetékes 
miniszter egyetértésével a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben való 
átcsoportosítást hajtson végre. 

13. A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek 

A 32. §-hoz 

E szakasz rendelkezik az önkormányzatok költségvetése és a központi költségvetés 
között megosztásra kerülő egyes adóbevételekről, így a gépjárműadóból és a 
termőföld-bérbeadásból származó jövedelem utáni adóból az önkormányzatot 
megillető hányadot. 

14. A települési önkormányzatokat megillető egyéb bevételek 

A 33 §-hoz 

A szakasz rendelkezik az önkormányzatoknak a környezetvédelmi bírságból 
származó jövedelemből és a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság-, valamint a 
közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságok behajtásából 
származó jövedelemből való részesedésének arányáról. 

15. A helyi önkormányzatok pénzellátásának kiegészítő szabályai 

A 34. §-hoz 

A szakasz egyrészt felhatalmazást ad az egyes, a támogatási igények jogosságát 
elbíráló és ellenőrző szervek számára arra, hogy a megjelölt célokból az igénylők 
felsorolt személyes adatait kezelje.  

Másrészt megjelöli az egyes mellékletekben szereplő azon támogatásokat, amelyeket 
az önkormányzatok számára ezek egyes, jogszabályban meghatározott 
kötelezettségeinek beszámításával csökkentett összegben kell folyósítani. 

A szakasz meghatározza továbbá azokat a szociális ellátásokat, amelyekhez a helyi 
önkormányzatok előleget vehetnek igénybe, éven belüli elszámolási kötelezettséggel. 

V. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER ÉS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLI  
SZERVEZETEK KAPCSOLATA 

16. Az egyházak és társadalmi önszerveződések közcélú és egyéb tevékenységének 
támogatása 

A 35. §-hoz 

A közfeladat-ellátás folyamatban lévő átalakítására tekintettel a nem állami, nem 
önkormányzati fenntartók által ellátott feladatok finanszírozására vonatkozóan 
általános rendelkezés rögzíthető. 
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Itt kerülnek megfogalmazásra azok a rendelkezések, melyek az önkormányzati 
tűzoltóságok állami támogatásait szabályozzák. 

A 36. §-hoz 

E szakasz a törvényi előírásnak megfelelve meghatározza, hogy 2013-ban az 1%-os 
SZJA-rendelkezésekkel támogatható költségvetési előirányzat a Nemzeti Tehetség 
Program. 

A 37. §-hoz 

A pártok, valamint azok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, 
oktatási tevékenységet végző alapítványok támogatására rendelkezésre álló összeg 
elosztása a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvény alapján történik. 

VI. Fejezet 

ÁLLAMI KEZESSÉG- ÉS GARANCIAVÁLLALÁS, VISZONTGARANC IA-
VÁLLALÁS ÉS KEZESI HELYTÁLLÁS 

A 38. §-hoz 

A javaslat az Áht. 95. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a Kormány 
felhatalmazása alapján 2013-ban vállalható új egyedi állami kezességek és garanciák 
mértékét. Rendelkezik továbbá arról, hogy a nemzetközi fejlesztési intézményektől 
felveendő hitelekhez kapcsolódó állami garanciák nem terhelik az egyedi állami 
kezességek és garanciák keretét. 

A 39. §-hoz 

A javaslat az Áht. 95. § (3) bekezdésének megfelelően meghatározza a vállalható 
kiállítási garanciák és viszontgaranciák 2013. évi együttes állományát. Az elmúlt évek 
keretszámait meghaladó 2013. évi kötelezettségvállalási lehetőséget a múzeumok által 
tervezett, nagy jelentőségű kiállítások megrendezése indokolja. 

A vasúti törvény biztosítja a többségi állami tulajdonú vasúti társaságok 
járműállományának fejlesztéséhez az EUROFIMA Európai Vasúti Gördülőállomány-
finanszírozási Társaságtól felvett hiteleihez az állami kezességet. A törvény szerint az 
állami kezesség melletti forrásbevonást a Kormány hagyja jóvá, és e forrásbevonás 
mértékét az éves költségvetési törvényben kell megállapítani. E kezesség 2013. évi 
kerete a MÁV-csoport számára tesz lehetővé kedvező finanszírozási feltételek mellett 
forrásbevonást. 

A 40. §-hoz 

A javaslat rendelkezik az MFB Zrt. forrásszerzésének, az általa nyújtott 
garanciáknak és hiteleknek állami kezességvállalással biztosított összegéről, valamint 
az MFB Zrt-nek nyújtandó árfolyam-fedezeti megállapodás állományának felső 
határáról. A gazdaságélénkítés érdekében várhatóan növekszik a bank aktivitása, ezért 
indokolt a forrásbevonási és az árfolyam-fedezeti keret emelése. 
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A 41. §-hoz 

A törvényjavaslat a Magyar Export-Import Bank Zrt. forrásszerzésének és vállalható 
garanciaügyleteinek, valamint a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt. által vállalt nem 
piacképes biztosítások állományának összegéről rendelkezik. A keretek – tekintettel a 
hosszabb távú állami kötelezettségvállalások elviselhető keretek között tartásának 
követelményére, valamint a jelenlegi keretkihasználtságra – megegyeznek a 2012. évi 
mértékkel. A társaságok fokozottabb aktivitásához ez a keretmérték is elegendő 
mozgásteret nyújt. 

A 42. §-hoz 

A törvényjavaslat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalható készfizető kezesség 
feltételeit és mértékét, valamint a költségvetési viszontgarancia összegét határozza 
meg. A viszontgaranciával vállalt kezességek – ez eddigiekhez hasonlóan – a 
hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások hitel-, kölcsön-, bankgarancia-, lízing- és 
faktoring szerződéseire egyaránt kiterjednek.  

A 43. §-hoz 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által vállalható készfizető kezesség 
feltételeit és összegét, valamint az állami viszontgarancia mértékét határozza meg. Az 
Alapítvány által vállalható készfizető kezesség állománya a viszonylag alacsony 
keretkihasználtság következtében csökkenthető. A viszontgaranciával vállalt 
kezességek – az eddigiekhez hasonlóan – a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások 
hitel-, kölcsön-, bankgarancia-, lízing- és faktoring szerződéseire egyaránt kiterjednek. 

A 44. §-hoz 

A javaslat a diákhitelezési rendszer finanszírozását biztosító kezességvállalásról 
rendelkezik. A Diákhitel Központ Zrt. által működtetett két típusúra bővülő hallgatói 
hitelrendszer célja, hogy minden fiatal számára esélyt teremtsen a felsőoktatásban való 
részvételre. E célok megvalósítása érdekében a társaság a forrásgyűjtést az 
Államadósság Kezelő Központ Zrt-vel együttműködésben végzi. A Diákhitel Központ 
Zrt-től speciális tevékenységére tekintettel külön hitelbiztosíték és kezesi díj nem 
követelhető. 

A 45. §-hoz 

A be nem tervezett állami kezességbeváltásokat, illetve az Államadósság Kezelő 
Központ Zrt-nek – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben előírt – 
az állami kezességvállalásokkal kapcsolatos szakértői díját előirányzat hiányában is ki 
kell fizetni. A javaslat a be nem tervezett, de esetleg felmerülő kifizetések jogcíméről 
rendelkezik. 

A 46. §-hoz 

A javaslat megtartja a Gazdaságfejlesztés Operatív Program Pénzügyi eszközök és a 
Közép-magyarországi Operatív Program A tudásalapú gazdaság innováció- és 
vállalkozás orientált fejlesztése prioritási tengelyében meghatározott forrásokat terhelő 
garanciavállalás eszközére vonatkozó állami viszontgarancia jelenlegi feltételeit. A 
növekvő mértékű állományi keret elérése olyan mértékű aktivitást igényel, amely a 
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piacon jól ismert Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia 
Alapítvány bevonásával érhető el. 

VII. Fejezet 

A KÖZPONTI ALRENDSZER KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 
VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS VEGYES RENDELKEZÉSEK 

A 47. §-hoz 

A költségvetés szerkezeti rendjének megfelelően jóváhagyásra kerülő, egyes 
előirányzatok feletti rendelkezési jog nem minden esetben esik egybe a fejezet 
irányításáért felelős vezető jog- és hatáskörével. A törvényhely célja a hatáskörök 
pontos – az általánostól eltérő – meghatározása. 

A 48. §-hoz 

A paragrafus meghatározza azokat a kereteket, amelyekre 2013-ban a szakmailag 
felelős minisztériumok, költségvetési szervek az Európai Unió által társfinanszírozott 
programok keretében kötelezettséget vállalhatnak. A jogszabályhely megteremti annak 
a lehetőségét, hogy a 2007-2013. közötti időszak folytatódó programjaiból 
rendelkezésre álló források minél teljesebb lekötésével biztosítva legyen az európai 
uniós pénzeszközök maradéktalan felhasználása. Megteremti továbbá az Európai 
Gazdasági Térség Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási 
Mechanizmus 2009-2014. évi, valamint a Svájci-Magyar Együttműködési Program 
által támogatott programokra, projektekre a tárgyévi és éven túli kötelezettségvállalás 
lehetőségét. 

A 49. §-hoz 

A VM fejezet tekintetében a 82/2007 (IV.25.) Korm. rendelet 1.§ (2) c) és d) pontjai 
rendelkeznek a megképzett céltartalék felhasználásáról, amelyet a paragrafus szerinti 
előirányzatokon kell megtervezni. 

Az 50. §-hoz 

A paragrafus megteremti a többletkötelezettség-vállalás lehetőségét a területi 
együttműködési programok keretében. A rendelkezés alapján lehetőség nyílik a területi 
együttműködési programok esetében is többlet kötelezettségek vállalására az 
államháztartásért felelős miniszter egyetértése esetén, abban az esetben, ha az adott 
program partnerországa, illetve partnerországai szintén biztosítják az arányos mértékű 
többletkötelezettség-vállalást saját projektpartnereik számára. 

Az 51. §-hoz 

A NIF Zrt. európai uniós forrásból és ahhoz kapcsolódó központi költségvetési 
társfinanszírozásból nyújtott támogatások előfinanszírozására abban az esetben van 
szükség, amennyiben e támogatások átutalásának jogszabályban foglalt és technikailag 
teljesíthető határideje hosszabb, mint az ÁFA befizetésére vonatkozó határidő, és így 
az ÁFA fedezetéül szolgáló likvid forrás átmenetileg nem áll rendelkezésre. A törvény 
ennek feltételeit teremti meg azáltal, hogy a kincstárt felhatalmazza, hogy e célból 
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kamatmentes hitelt nyújtson a NIF Zrt. részére. A hitelnyújtás további feltételeit és 
visszafizetésének szabályait szintén e rendelkezés határozza meg. 

Az 52. §-hoz 

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése 
szerint a járulékfizetési felső határ naptári napi összegét évente a Magyar Köztársaság 
költségvetéséről szóló törvény állapítja meg. Az (1) bekezdés e törvényi előírást 
teljesíti. 

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. § (1) 
bekezdés határozza meg a nyugdíjemelés számításánál alkalmazott módszert. A (2) 
bekezdés rögzíti, hogy milyen mértékű fogyasztói árnövekedés alapján kell a 2013. évi 
nyugdíjemelést végrehajtani. 

A (3) bekezdés meghatározza a szociális hozzájárulási adó 2013. évi megosztási 
arányait a Ny. Alap, az E. Alap és a Nemzeti Foglalkoztatási Alap vonatkozásában. 

Az 53. §-hoz 

A köztisztviselők, valamint a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvények 
értelmében a köztisztviselői, illetve a kormánytisztviselői illetményalapot évente az 
állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet 
alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap. 2013. évben az összegek azonosak az 
előző évivel. 

Az 54. §-hoz 

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: 
Kjt.) alapján az illetménypótlék számításának alapját (pótlékalap) a mindenkori éves 
költségvetési törvény állapítja meg. A legkisebb szorzószámokat tartalmazó táblázatot 
a 7. melléklet tartalmazza.  

A Kjt. értelmében keresetkiegészítést kell tervezni. A mérték vetítési alapja a 
keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzata, mértéke változatlanul 2%. 

Az 55. §-hoz 

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról, valamint az ügyészségi szolgálati 
viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló törvények értelmében a 
legalacsonyabb bírói/ügyészi alapilletményt – 1. fizetési fokozat – évenként a 
költségvetésről szóló törvény állapítja meg. Az összeg a 2012. évihez képest nem 
változik. 

Meghatározza továbbá a törvényjavaslat a jogi segítségnyújtásról szóló törvény 
alapján a jogi segítői, az ügyvédekről szóló törvény alapján a kirendelt ügyvédi óradíj 
mértékét. 

Az 56. §-hoz 

Megállapításra kerül a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 
1997. évi XXXI. törvény szerinti támogatás, illetve pótlék összege. 
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A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény rendelkezik 
arról, hogy a költségvetési törvényben kell az életkezdési támogatás mértékét 
meghatározni. 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény - 
hasonlóan más törvényekhez - rendelkezik arról, hogy a költségvetési törvényben kell 
különböző díjakat, támogatásokat meghatározni (szakértői díj, lakásfenntartási 
támogatás). A rendelkezés ennek az előírásnak tesz eleget. 

Az ápolási díj összegét - a korábbi, nyugdíjminimum bizonyos százalékában történő 
definiálás helyett - a jövőben a mindenkori költségvetési törvény határozza meg. 

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. 
évi CLV. törvény 8. § (1) bekezdése szerint a költségvetési törvényben kell 
megállapítani az alapnormatíva összegét.  

Az 57. §-hoz 

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 118. §-ának (13) bekezdésében 
meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapját 
határozza meg. 

Az 58. §-hoz 

A paragrafus rendelkezik a különböző jogszabályokban meghatározott életjáradékok 
2013-as összegének meghatározásáról.  

Az 59. §-hoz 

Megállapításra kerül a Szoctv. szerinti gyógyszerkeret havi és éves összege. 

A 60. §-hoz 

A Paksi Atomerőműnek a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési 
kötelezettségét állapítja meg a törvényhely.  

A 61. §-hoz 

A szaktörvények előírása szerint az éves költségvetési törvényben meghatározandó 
összegek mértéke. 

A 62. §-hoz 

A Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetben a vállalkozások rendelkezésére álló 
központi költségvetési előirányzatok fejlesztési és folyó termelés finanszírozását 
szolgáló támogatásai az újonnan meghirdetésre kerülő támogatási jogcímek mellett 
fedezetet nyújtanak a korábbi évekről áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítésére is. 

A 63. §-hoz 

A javaslat – összhangban a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 
2001.évi XX. törvény 5. § (3) bekezdés d) pontjával – meghatározza az MFB Zrt. által 
saját kockázatára nyújtott azon hitelek állományát, amelyhez a Kormány 
kamattámogatást biztosíthat. 
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A 64. §-hoz 

Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoport tekintetében határozza meg a 
tárgyéven túli fizetési kötelezettségvállalás állomány maximális összegét. 

A 65. §-hoz 

A rendelkezés az Áht. szerinti kis összegű követelés értékhatárát határozza meg. 

A 66. §-hoz 

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény értelmében a gyártási költségvetési 
értékhatárokat az éves költségvetési törvény állapítja meg. 

A 67-69 §-hoz 

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény előirányozza, hogy a nemzeti 
közbeszerzési értékhatárok mellett az Európai Unió által meghatározott közbeszerzési 
értékhatárok is a költségvetési törvényben jelenjenek meg a magyar jogrendszerben. 
Az Európai Unió is felülvizsgálja kétévente az uniós közbeszerzési értékhatárokat, 
ezért a költségvetési törvényben történő szabályozással biztosítható, hogy az évente 
felülvizsgált nemzeti értékhatárokkal együtt az aktuális uniós értékhatárok 
szerepeljenek a törvényben.  

Az uniós közbeszerzési értékhatárok kétévente felülvizsgált értékeit a 2004/18/EK 
irányelv 78. cikkében, valamint a 2004/17/EK irányelv 69. cikkében foglaltak szerint 
állapítja meg az Európai Bizottság, az Európai Unió nemzetközi kötelezettségeivel 
összhangban. Figyelemmel arra, hogy az értékhatárok meghatározása az irányelvek 
módosításával valósul meg, szükséges az értékhatárokat átültetéssel megjeleníteni a 
belső jogban. 

A (fenti legelső) § a nemzeti közbeszerzési értékhatárokat tartalmazza, arra tesz 
javaslatot, hogy az értékhatárok a 2012. évi értékkel megegyezően kerüljenek 
szabályozásra. Az Európai Unió joga az uniós értékhatárok alatt is az átlátható verseny 
követelményét támasztja a tagállamok beszerzéseivel szemben, ezért, valamint a 
közpénzekkel történő felelős gazdálkodás követelményére tekintettel indokolt, hogy az 
itt rögzített nemzeti értékhatárok feletti beszerzésekre már a Kbt-ben foglalt, 
szabályozott eljárásrend szerint kerüljön sor. 

A (fenti második) § a Kbt. klasszikus ajánlatkérőkre vonatkozó szabályainak 
alkalmazásakor irányadó uniós értékhatárokat ülteti át, míg a (fenti harmadik) § a Kbt. 
XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződésekre irányadó uniós 
értékhatárokat rögzíti.  

A 70. §-hoz 

A rendelkezés célja az, hogy a kárpótlásra ki nem fizetett összegből a 
hadigondozottak juttatásai kerüljenek finanszírozásra. 
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VIII. Fejezet 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

A 71. §-hoz 

Felhatalmazó rendelkezések. 

A 72. §-hoz 

Hatályba léptető rendelkezés és dereguláció. 
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AZ ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 
MELLÉKLETEI 
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ÜRES LAP 
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Makrogazdasági mutatók 
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ÜRES LAP 
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Százalékban 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Előzetes tény Várható

1. GDP növekedése,% 1,7 0,1 1,6 2,5 2,5 2,5

2. GDP értéke folyó áron  (milliárd forint) 28 154 29 366 30 685 32 376 34 080 35 699

3. GDP deflátor,% 3,5 4,2 2,9 3,0 2,7 2,2

4. Fogyasztói árindex változása (éves átlag) 3,9 5,2 4,2 3,0 3,0 3,0

5. Munkatermelékenység növekedési üteme 0,2 0,1 0,7 -0,1 -0,8 -0,5

6. Beruházási hányad (a GDP %-ában) 16,7 16,6 16,4 16,6 16,7 17,0

7. Háztartások fogyasztása 0,1 -1,2 0,2 2,1 2,2 1,9

 7/a. Ebből: háztartások fogyasztási kiadása 0,0 -1,4 0,3 2,5 2,6 2,3

8. Közösségi fogyasztás -1,3 -1,0 0,5 0,5 0,5 -0,5

9. Bruttó állóeszköz-felhalmozás -5,4 -2,3 0,3 3,5 3,5 3,8

10. Belföldi felhasználás                      -0,5 -2,0 0,1 2,0 2,1 2,0

11. Termékek és szolgáltatások exportja 8,4 4,7 8,8 10,5 10,5 10,5

12. Termékek és szolgáltatások importja 6,3 2,8 8,0 10,9 10,9 10,8

13. Folyó fizetési mérleg egyenlege (milliárd euró) 1,4 3,3 4,2 4,3 4,3 4,2

14. Folyó fizetési mérleg egyenlege (GDP %-ában) 1,4 3,4 4,1 4,0 3,7 3,5

A növekedés forrásai: százalékos változás, változat lan áron

Küls ő egyensúly 

A gazdasági fejl ődés főbb jellemz ői

Előrejelzés
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AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS F ŐBB JELLEMZ ŐI
(pénzforgalmi szemléletben)

milliárd forintban

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS
1 Elsődleges bevételek 9 393,5 9 750,0
2 Elsődleges kiadások 8 883,6 9 166,9
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 509,8 583,0

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 1,7 1,9
4 Kamatbevételek 59,3 99,2
5 Kamatkiadások 1 163,0 1 325,5
6 Bevételek (1+4) 9 452,8 9 849,2
7 Kiadások (2+5) 10 046,6 10 492,4
8 Egyenleg (6-7) -593,8 -643,2

Egyenleg a GDP %-ában -2,0 -2,1
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Elsődleges bevételek 1 700,1 1 649,4
2 Elsődleges kiadások 1 735,4 1 675,0
3 Elsődleges egyenleg (1-2) -35,3 -25,7

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában -0,1 -0,1
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4) 1 700,1 1 649,4
7 Kiadások (2+5) 1 735,4 1 675,0
8 Egyenleg (6-7) -35,3 -25,7

Egyenleg a GDP %-ában -0,1 -0,1
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP

1 Elsődleges bevételek 2 749,6 2 874,5
2 Elsődleges kiadások 2 749,6 2 874,5
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 0,0 0,0

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,0
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4) 2 749,6 2 874,5
7 Kiadások (2+5) 2 749,6 2 874,5
8 Egyenleg (6-7) 0,0 0,0

Egyenleg a GDP %-ában 0,0 0,0
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK

1 Elsődleges bevételek 2 778,7 2 230,0
2 Elsődleges kiadások 2 911,4 2 268,3
3 Elsődleges egyenleg (1-2) -132,7 -38,3

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában -0,5 -0,1
4 Kamatbevételek 14,7 18,3
5 Kamatkiadások 32,0 40,0
6 Bevételek (1+4) 2 793,4 2 248,3
7 Kiadások (2+5) 2 943,4 2 308,3
8 Egyenleg (6-7) -150,0 -60,0

Egyenleg a GDP %-ában -0,5 -0,2
ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK

1 Elsődleges bevételek 438,5 426,7
2 Elsődleges kiadások 385,5 435,1
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 53,0 -8,4

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 0,2 0,0
4 Kamatbevételek
5 Kamatkiadások
6 Bevételek (1+4) 438,5 426,7
7 Kiadások (2+5) 385,5 435,1
8 Egyenleg (6-7) 53,0 -8,4

Egyenleg a GDP %-ában 0,2 0,0
ÁLLAMHÁZTARTÁS ÖSSZESEN

1 Elsődleges bevételek 17 060,3 16 930,5
2 Elsődleges kiadások 16 665,5 16 419,8
3 Elsődleges egyenleg (1-2) 394,8 510,7

Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 1,4 1,7
4 Kamatbevételek 74,0 117,5
5 Kamatkiadások 1 195,0 1 365,5
6 Bevételek (1+4) 17 134,3 17 048,0
7 Kiadások (2+5) 17 860,5 17 785,3
8 Egyenleg (6-7) -726,2 -737,3

Egyenleg a GDP %-ában * -2,5 -2,4
GDP 29 188,0 30 685,0

Megnevezés

* Az eredményszemléletű egyenleg a GDP %-ában 2012-ben -2,5%,
2013-ban -2,2%.
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millió forintban

B E V É T E L E K
2012. évi 

előirányzat
2013. évi 

előirányzat
2014. évi 

irányszám
2015. évi 

irányszám
2016. évi 

irányszám
K I A D Á S O K

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

2014. évi 
irányszám

2015. évi 
irányszám

2016. évi 
irányszám

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI EGYEDI ÉS NORMATÍV TÁMOGATÁSOK

Társasági adó és társas vállalkozások különadója 356 200,0 380 800,0 423 600,0 440 900,0 454 100,0Helyközi személyszállítás támogatása 229 814,0 260 492,2 268 307,0 276 356,2 284 646,9
Hitelintézeti járadék 8 100,0 8 100,0 8 100,0 8 100,0 8 100,0 Egyéb vállalati támogatások 7 730,0 8 230,0 8 730,0 8 730,0 8 730,0
Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 72 000,0 Összesen  237 544,0 268 722,2 277 037,0 285 086,2 293 376,9
Egyes ágazatokat terhelő különadó 155 000,0 5 000,0 KÖZSZOLGÁLATI MŰSORSZOLGÁLTATÁS TÁMOGATÁSA 61 800,0 68 169,6 71 032,7 73 163,7 75 358,6
Energiaellátók jövedelemadója 14 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0 40 000,0SZOCIÁLPOLITIKAI MENETDÍJTÁMOGATÁS 93 000,0 93 000,0 93 000,0 93 000,0 93 000,0
Cégautóadó 46 000,0 39 000,0 39 000,0 40 000,0 40 000,0LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁSOK 120 100,0 173 900,0 170 900,0 164 900,0 157 700,0
Bányajáradék 94 000,0 95 000,0 80 000,0 70 000,0 63 000,0NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAP

Játékadó 78 400,0 58 100,0 59 000,0 59 000,0 60 000,0Családi támogatások 456 079,0 454 969,7 455 937,2 457 061,8 458 299,8
Energia adó 17 900,0 17 500,0 18 000,0 18 400,0 18 900,0Korhatár alatti ellátások 303 661,9 303 759,1 300 357,0 296 993,0 293 666,7
Környezetterhelési díj 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 8 500,0 Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 68 041,0 65 650,4 65 655,6 65 672,4 65 700,4
Egyszerűsített vállalkozói adó 225 017,5 178 200,0 188 500,0 198 800,0 216 600,0Különféle jogcímen adott térítések 24 850,0 29 950,0 25 550,0 25 550,0 25 550,0
Egyéb központosított bevételek 178 471,2 250 981,4 325 981,4 325 981,4 325 981,4 Összesen  852 631,9 854 329,2 847 499,8 845 277,2 843 216,9
Egyéb befizetések 33 000,0 33 500,0 34 000,0 34 500,0 35 000,0KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

Összesen     1 401 588,7 1 186 681,4 1 224 681,4 1 244 181,4 1 270 181,4 Költségvetési szervek kiadásai 2 415 738,7 3 023 672,1 3 224 644,3 3 246 966,3 3 271 766,3
FOGYASZTÁSHOZ KAPCSOLT ADÓK Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 668 608,1 750 289,5 755 205,0 735 720,3 724 386,6

Általános forgalmi adó 2 722 000,0 2 826 400,0 2 959 600,0 3 115 000,0 3 265 000,0 Uniós programokból támogatott kiadások 1 777 027,3 1 790 097,5 2 146 567,8 2 409 177,1 841 394,9
Jövedéki adó 913 850,0 913 100,0 937 600,0 961 600,0 978 300,0 Összesen  4 861 374,1 5 564 059,1 6 126 417,1 6 391 863,7 4 837 547,8
Regisztrációs adó 14 000,0 15 000,0 17 500,0 20 000,0 22 000,0TÁRSADALMI ÖNSZERVEZŐDÉSEK TÁMOGATÁSA 3 809,8 3 809,8 3 809,8 3 809,8 3 809,8
Pénzügyi tranzakciós illeték 283 000,0 322 000,0 322 000,0 322 000,0TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALAPOK TÁMOGATÁSA 675 492,3 669 709,7 487 118,2 372 720,8 349 762,7
Távközlési adó 44 000,0 44 000,0 44 000,0 44 000,0HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSA

Biztosítási adó 52 500,0 60 000,0 60 000,0 60 000,0 Közvetlen költségvetési támogatás 916 813,4 647 209,4 695 943,4 694 743,4 693 643,4
Összesen     3 649 850,0 4 134 000,0 4 340 700,0 4 522 600,0 4 691 300,0 Helyben maradó személyi jövedelemadó 113 117,4

LAKOSSÁG BEFIZETÉSEI Összesen  1 029 930,8 647 209,4 695 943,4 694 743,4 693 643,4
Brutto személyi jövedelemadó bevétel 1 574 300,0 1 540 310,6 1 625 010,6 1 724 410,6 1 814 610,6 ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPOK TÁMOGATÁSA 72 521,1 35 370,2 37 326,9 38 567,0 39 905,2
Magánszemélyek 98%-os különadója 200,0 900,0 900,0 900,0 900,0NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK 2 258,1 3 284,6 1 901,4 1 902,8 1 902,8
Adóbefizetések 150,0 150,0 150,0 150,0 150,0ADÓSSÁGSZOLGÁLATI JÁRULÉKOS KIADÁSOK 13 680,4 15 143,2 15 220,5 12 769,2 14 194,6
Illeték befizetések 102 500,0 110 400,0 112 700,0 114 900,0 117 200,0EGYÉB KIADÁSOK 18 209,5 21 217,1 24 457,9 28 952,7 32 721,4
Gépjárműadó 44 100,0 44 100,0 44 300,0 44 300,0RENDKÍVÜLI KORMÁNYZATI INTÉZKEDÉSEK 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0 100 000,0

Összesen     1 677 150,0 1 695 860,6 1 782 860,6 1 884 660,6 1 977 160,6 CÉLTARTALÉK 90 000,0 99 528,7 94 528,7 94 528,7 94 528,7

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÉS SZAKMAI  FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK ORSZÁGVÉDELMI ALAP 170 000,0 100 000,0 202 967,9 491 575,0 907 240,9

Költségvetési szervek bevételei 952 075,9 1 058 122,9 1 058 122,9 1 058 122,9 1 058 122,9 FEJEZETI EGYENSÚLYBIZTOSÍTÁSI TARTALÉK 52 128,1

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok saját bevételei 16 137,8 22 764,9 22 764,9 22 764,9 22 764,9KORMÁNYZATI RENDKÍVÜLI KIADÁSOK 10 007,2 3 944,6 3 544,0 3 066,2 2 621,3

Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok EU támogatása 1 527 687,7 1 531 698,8 1 844 699,8 1 612 388,5 674 481,3 KEZESSÉGÉRVÉNYESÍTÉS 40 213,3 30 232,4 28 901,4 27 319,4 27 000,0
Összesen     2 495 901,4 2 612 586,6 2 925 587,6 2 693 276,3 1 755 369,1 ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK 114 585,5 131 690,0 155 650,0 85 908,0 81 442,0

KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEFIZETÉSEK 32 258,8 30 475,8 30 475,8 30 475,8 30 475,8HOZZÁJÁRULÁS AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ 264 336,6 283 599,8 287 363,9 308 888,8 297 114,9
HOZZÁJÁRULÁS A NEMZETI CSALÁD- ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI ALAPHOZ 17 714,0 KIADÁSOK  ÖSSZESEN 8 883 622,7 9 166 919,6 9 724 620,6 10 118 042,6 8 946 087,9
NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI KAPCSOLATOKBÓL EREDŐ BEVÉTELEK 631,4 342,6 341,3 28,6 28,6ADÓSSÁGSZOLGÁLATI KAMATKIADÁSOK 1 064 983,8 1 325 515,4 1 336 271,8 1 358 133,8 1 377 065,5

ÁLLAMI VAGYONNAL KAPCSOLATOS BEVÉTELEK 50 423,8 49 604,4 36 940,0 37 940,0 37 940,0KAMAT KOCKÁZATI TARTALÉK 98 000,0
EGYÉB BEVÉTELEK 19 319,0 6 432,0 6 387,0 6 376,0 6 326,0           KIADÁSI FŐÖSSZEG 10 046 606,5 10 492 435,0 11 060 892,4 11 476 176,4 10 323 153,4
UNIÓS TÁMOGATÁSOK UTÓLAGOS MEGTÉRÜLÉSE 39 813,2 24 182,8 15 605,0
VÁM ÉS CUKORILLETÉK KÖLTSÉG MEGTÉRÍTÉSE 8 817,6 9 787,6 4 069,4 4 563,4 5 119,4

BEVÉTELEK  ÖSSZESEN 9 393 467,9 9 749 953,8 10 367 648,1 10 424 102,1 9 773 900,9
ELSŐDLEGES EGYENLEG 509 845,2 583 034,2 643 027,5 306 059,5 827 813,0
Elsődleges egyenleg a GDP %-ában 1,7% 1,9% 2,0% 0,9% 2,3%

KAMATBEVÉTELEK 59 331,0 99 244,8 82 677,5 78 474,6 66 574,5
          BEVÉTELI FŐÖSSZEG 9 452 798,9 9 849 198,6 10 450 325,6 10 502 576,7 9 840 475,4
          KIADÁSI  FŐÖSSZEG 10 046 606,5 10 492 435,0 11 060 892,4 11 476 176,4 10 323 153,4
KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE -593 807,6 -643 236,4 -610 566,8 -973 599,7 -482 678,0
NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP EGYENLEGE -35 344,2 -25 668,5 -37 192,0 -38 342,0 -39 776,5
ELKÜLÖNÍTETT PÉNZALAPOK EGYENLEGE 52 991,1 -8 372,1 19 941,3 18 306,0 26 880,2
HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EGYENLEGE -150 000,0 -60 000,0 -2 900,0 11 900,0 15 000,0
KÖPONTI ALRENDSZER EGYENLEGE -576 160,7 -677 277,0 -627 817,5 -993 635,7 -495 574,3
ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE -726 160,7 -737 277,0 -630 717,5 -981 735,7 -480 574,3
ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENLEGE a GDP %-ában -2,5% -2,4% -1,9% -2,9% -1,3%
EDP HÍD -11 792,1 50 764,3 15 573,5 470 535,7 52 186,3
KORMÁNYZATI SZEKTOR EDP EGYENLEGE -737 952,8 -686 512,7 -615 144,0 -511 200,0 -428 388,0
KORMÁNYZATI SZEKTOR EDP EGYENLEGE a GDP %-ában -2,5% -2,2% -1,9% -1,5% -1,2%

GDP milliárd forintban 29 188,0 30 685,0 32 376,0 34 080,0 35 699,0

MÉRLEG
(2012 - 2016.)
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Az államháztartás mérlegei 
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( közgazdasági osztályozás szerint )

Az államháztartás mérlege (pénzforgalmi szemléletben)

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

millió forintban

KIADÁSOK1 17 860 483,6 17 785 268,0

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 15 163 307,9 15 246 636,1

  Közszolgáltatások kiadásai111 4 575 920,9 4 620 109,2

   Személyi kiadások1111 2 097 984,8 2 165 835,4

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 563 258,9 561 527,7

   Dologi kiadások1113 1 914 677,2 1 892 746,1

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 6 496 126,3 6 724 775,3

  Működési célú átadás államháztartáson belül113 2 983 976,9 2 525 976,2

  Kamatkiadások114 1 107 283,8 1 375 775,4

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 2 257 806,1 2 308 860,3

  Tőkejellegű kiadások121 675 930,6 734 250,8

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 528 941,4 601 128,8

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 146 989,2 133 122,0

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 992 557,1 942 217,8

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123 582 315,4 622 362,7

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 7 003,0 10 029,0

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13 439 369,6 229 771,6

  Általános és céltartalék131 439 342,6 229 771,6

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132 27,0
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2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

millió forintban

BEVÉTELEK2 17 134 322,9 17 047 991,0

 FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS FOLYÓ JUTTATÁSOK21 15 428 157,8 15 494 197,8

  Közterhek211 11 037 714,6 11 452 543,6

   Jövedelemadók2111 1 938 600,0 1 929 210,6

   Társadalombiztosítási járulékok2112 3 654 747,6 3 871 087,5

   Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók2113 52 700,0 61 714,3

   Vagyoni típusú adók2114 265 800,0 260 600,0

   Termékek és szolgáltatások adói2115 4 567 417,6 5 034 150,1

   Egyéb adók, adójellegű bevételek2117 558 449,4 295 781,1

  Nem adójellegű folyó bevételek összesen212 990 463,7 977 362,1

   Kamatbevételek2121 74 117,3 117 569,5

   Osztalékok (jegybank nélkül)2122 27 135,6 38 379,7

   Pénzügyi monopóliumok nyeresége2123 88 400,0 68 100,0

   Egyéb vállalkozói és tulajdonosi jövedelmek2124 147 128,2 139 644,7

   Térítési és szolgáltatási díjak2125 376 500,5 402 870,3

   Bírságok és büntetések2126 3 382,7 2 268,2

   Egyéb nem adójellegű bevételek2127 273 799,4 208 529,7

  Működési célra kapott juttatások213 3 399 979,5 3 064 292,1

 TŐKEM ŰVELETEK BEVÉTELEI22 1 574 430,1 1 530 051,7

  Tőkeműveletek bevételei221 88 180,5 92 862,5

  Felhalmozási célra kapott juttatások összesen222 1 486 249,6 1 437 189,2

 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése23 16 827,6 21 841,5

 Privatizációs bevételek24 1 790,0 1 900,0

 Helyben maradó SZJA25 113 117,4

  EGYENLEG -726 160,7 -737 277,0
  EGYENLEG privatizációs bevételek nélkül -727 950,7 -739 177,0
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( közgazdasági osztályozás szerint )

Az államháztartás konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

KIADÁSOK1 14 271 058,2 14 624 780,2

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 12 170 467,4 12 710 855,2

  Közszolgáltatások kiadásai111 4 575 920,9 4 620 109,2

   Személyi kiadások1111 2 097 984,8 2 165 835,4

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 563 258,9 561 527,7

   Dologi kiadások1113 1 914 677,2 1 892 746,1

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 6 487 576,3 6 719 605,3

  Működési célú átadás államháztartáson belül113 246,0 200,0

  Kamatkiadások114 1 106 724,2 1 370 940,7

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 1 661 221,2 1 684 153,4

  Tőkejellegű kiadások121 675 930,6 734 250,8

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 528 941,4 601 128,8

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 146 989,2 133 122,0

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 978 287,6 939 873,6

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 7 003,0 10 029,0

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13 439 369,6 229 771,6

  Általános és céltartalék131 439 342,6 229 771,6

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132 27,0
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( közgazdasági osztályozás szerint )

Az államháztartás konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

megoszlás %-ában

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

KIADÁSOK1 100,00 100,00

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 85,28 86,91

  Közszolgáltatások kiadásai111 32,06 31,59

   Személyi kiadások1111 14,70 14,81

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 3,95 3,84

   Dologi kiadások1113 13,42 12,94

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 45,46 45,95

  Működési célú átadás államháztartáson belül113

  Kamatkiadások114 7,76 9,37

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 11,64 11,52

  Tőkejellegű kiadások121 4,74 5,02

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 3,71 4,11

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 1,03 0,91

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 6,86 6,43

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 0,05 0,07

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13 3,08 1,57

  Általános és céltartalék131 3,08 1,57

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132
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Az államháztartás funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 2 357 618,62 326 179,2

F01F01F01F01 1 609 511,01 609 511,01 609 511,01 609 511,0Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 1 606 863,41 606 863,41 606 863,41 606 863,4

F01.a 797 160,3Törvényhozó és végrehajtó szervek 857 804,2

F01.b 294 270,4Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 262 775,4

F01.c 73 227,8Külügyek 68 056,0

F01.d 112 055,0Alapkutatás 103 436,3

F01.e 1 680,0Műszaki fejlesztés 1 054,5

F01.f 331 117,5Egyéb általános közösségi szolgáltatások 313 737,0

F02F02F02F02 214 462,9214 462,9214 462,9214 462,9VédelemVédelemVédelemVédelem 209 151,6209 151,6209 151,6209 151,6

F03F03F03F03 533 644,7533 644,7533 644,7533 644,7Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 510 164,2510 164,2510 164,2510 164,2

F03.a 123 766,6Igazságszolgáltatás 114 347,1

F03.b 303 048,4Rend- és közbiztonság 285 406,2

F03.c 57 348,0Tűzvédelem 59 269,8

F03.d 49 481,7Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés 51 141,1

JÓLÉTI FUNKCIÓK 10 413 510,610 263 847,4

F04F04F04F04 2 042 463,52 042 463,52 042 463,52 042 463,5Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 1 903 778,71 903 778,71 903 778,71 903 778,7

F04.a 349 156,5Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 752 955,7

F04.b 220 351,6Középfokú oktatás 326 112,5

F04.c 435 914,9Felsőfokú oktatás 443 693,8

F04.d 1 037 040,5Egyéb oktatás 381 016,7

F05F05F05F05 2 005 550,32 005 550,32 005 550,32 005 550,3EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 2 206 523,32 206 523,32 206 523,32 206 523,3

F05.a 1 422 251,9Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 1 556 255,3

F05.b 97 514,6Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 96 517,6

F05.c 118 734,2Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 118 759,4

F05.d 26 785,2Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 26 961,6

F05.e 340 264,4Egyéb egészségügy 408 029,4

F06F06F06F06 5 475 911,65 475 911,65 475 911,65 475 911,6Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 5 325 106,95 325 106,95 325 106,95 325 106,9

F06.a 786 498,9Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 800 832,6

F06.b 2 780 129,1Nyugellátások 2 557 623,4

F06.c 59 960,2Egyéb társadalombiztosítási ellátások 60 629,0

F06.d 214 708,2Munkanélküli ellátások 212 058,2

F06.e 544 631,8Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 543 866,5

F06.f 575 611,4Egyéb szociális támogatások 784 377,1

F06.g 514 372,0Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 365 720,1

F07F07F07F07 451 535,4451 535,4451 535,4451 535,4Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 402 191,9402 191,9402 191,9402 191,9

F08F08F08F08 438 049,8438 049,8438 049,8438 049,8Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 426 246,6426 246,6426 246,6426 246,6

F08.a 71 475,8Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 64 157,4

F08.b 200 368,8Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 188 247,0

F08.c 71 895,7Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 68 576,1

F08.d 34 919,2Hitéleti tevékenységek 41 503,0

F08.e 2 549,5Párttevékenységek 2 549,5

F08.f 56 840,8Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 61 213,6

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 2 916 251,33 083 162,9

F09F09F09F09 8 084,88 084,88 084,88 084,8TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 31 230,531 230,531 230,531 230,5

F10F10F10F10 327 237,8327 237,8327 237,8327 237,8MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 336 920,7336 920,7336 920,7336 920,7

F11F11F11F11 108 871,2108 871,2108 871,2108 871,2Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 109 206,5109 206,5109 206,5109 206,5

F12F12F12F12 1 038 443,11 038 443,11 038 443,11 038 443,1Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 1 086 327,51 086 327,51 086 327,51 086 327,5

F12.a 338 596,6Közúti közlekedési tevékenységek 455 942,6

F12.b 267 052,0Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 237 289,9

F12.c 23 845,5Távközlés 18 169,9

F12.d 408 949,0Egyéb közlekedés és szállítás 374 925,1

F13F13F13F13 948 444,7948 444,7948 444,7948 444,7Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 1 046 648,51 046 648,51 046 648,51 046 648,5

F13.a 490 200,1Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 430 576,0

F13.b 458 244,6Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 616 072,5

F14F14F14F14 485 169,7485 169,7485 169,7485 169,7KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 472 829,2472 829,2472 829,2472 829,2

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS 1 340 658,61 176 664,2

F15F15F15F15 1 340 658,61 340 658,61 340 658,61 340 658,6Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás 1 176 664,21 176 664,21 176 664,21 176 664,2

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 757 228,91 010 629,9

F16F16F16F16 757 228,9757 228,9757 228,9757 228,9A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 1 010 629,91 010 629,91 010 629,91 010 629,9

Kiadások összesen : 17 785 268,0

Bevételek összesen : 17 047 991,0

Egyenleg : -737 277,0

17 860 483,6

17 134 322,9

-726 160,7
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Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai 
(pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 2 172 723,22 076 473,3

F01F01F01F01 1 431 355,11 431 355,11 431 355,11 431 355,1Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 1 361 798,21 361 798,21 361 798,21 361 798,2

F01.a 661 643,4Törvényhozó és végrehajtó szervek 654 660,1

F01.b 288 565,4Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 245 727,3

F01.c 61 231,1Külügyek 56 059,3

F01.d 88 885,9Alapkutatás 91 702,7

F01.e Műszaki fejlesztés

F01.f 331 029,3Egyéb általános közösségi szolgáltatások 313 648,8

F02F02F02F02 214 459,6214 459,6214 459,6214 459,6VédelemVédelemVédelemVédelem 208 948,3208 948,3208 948,3208 948,3

F03F03F03F03 526 908,5526 908,5526 908,5526 908,5Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 505 726,8505 726,8505 726,8505 726,8

F03.a 123 724,6Igazságszolgáltatás 114 347,1

F03.b 296 610,4Rend- és közbiztonság 281 225,0

F03.c 57 091,8Tűzvédelem 59 013,6

F03.d 49 481,7Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés 51 141,1

JÓLÉTI FUNKCIÓK 8 443 691,78 119 485,9

F04F04F04F04 1 551 686,81 551 686,81 551 686,81 551 686,8Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 1 423 528,31 423 528,31 423 528,31 423 528,3

F04.a 191 930,7Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 459 920,0

F04.b 206 475,4Középfokú oktatás 315 560,6

F04.c 432 868,4Felsőfokú oktatás 441 001,7

F04.d 720 412,3Egyéb oktatás 207 046,0

F05F05F05F05 1 126 692,21 126 692,21 126 692,21 126 692,2EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 1 191 444,91 191 444,91 191 444,91 191 444,9

F05.a 583 135,2Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 579 435,6

F05.b 88 638,8Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 87 603,8

F05.c 112 684,3Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 112 709,5

F05.d 26 438,3Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 26 882,6

F05.e 315 795,6Egyéb egészségügy 384 813,4

F06F06F06F06 4 912 034,84 912 034,84 912 034,84 912 034,8Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 4 705 442,04 705 442,04 705 442,04 705 442,0

F06.a 446 898,9Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 458 490,4

F06.b 2 780 129,1Nyugellátások 2 557 623,4

F06.c 59 342,4Egyéb társadalombiztosítási ellátások 60 366,8

F06.d 214 650,9Munkanélküli ellátások 212 000,9

F06.e 544 624,6Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 543 859,3

F06.f 575 575,7Egyéb szociális támogatások 571 854,5

F06.g 290 813,2Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 301 246,7

F07F07F07F07 450 685,9450 685,9450 685,9450 685,9Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 392 511,8392 511,8392 511,8392 511,8

F08F08F08F08 402 592,0402 592,0402 592,0402 592,0Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 406 558,9406 558,9406 558,9406 558,9

F08.a 71 389,0Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 63 069,7

F08.b 165 537,8Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 171 622,7

F08.c 71 895,5Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 68 575,9

F08.d 34 919,2Hitéleti tevékenységek 41 503,0

F08.e 2 549,5Párttevékenységek 2 549,5

F08.f 56 301,0Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 59 238,1

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 2 153 450,42 291 471,5

F09F09F09F09 5 686,95 686,95 686,95 686,9TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 22 906,522 906,522 906,522 906,5

F10F10F10F10 316 714,8316 714,8316 714,8316 714,8MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 312 374,3312 374,3312 374,3312 374,3

F11F11F11F11 107 437,8107 437,8107 437,8107 437,8Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 105 288,0105 288,0105 288,0105 288,0

F12F12F12F12 929 893,1929 893,1929 893,1929 893,1Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 977 335,5977 335,5977 335,5977 335,5

F12.a 333 630,4Közúti közlekedési tevékenységek 449 959,6

F12.b 267 052,0Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 237 289,9

F12.c 23 845,5Távközlés 18 169,9

F12.d 305 365,2Egyéb közlekedés és szállítás 271 916,1

F13F13F13F13 585 594,3585 594,3585 594,3585 594,3Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 663 614,6663 614,6663 614,6663 614,6

F13.a 301 990,8Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 335 704,9

F13.b 283 603,5Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 327 909,7

F14F14F14F14 208 123,5208 123,5208 123,5208 123,5KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 209 952,6209 952,6209 952,6209 952,6

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS 1 336 246,61 176 664,2

F15F15F15F15 1 336 246,61 336 246,61 336 246,61 336 246,6Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás 1 176 664,21 176 664,21 176 664,21 176 664,2

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 518 668,3606 963,3

F16F16F16F16 518 668,3518 668,3518 668,3518 668,3A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 606 963,3606 963,3606 963,3606 963,3
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Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

megoszlás %-ában

Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

Kormányzati fő funkciók

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 14,914,6

F01F01F01F01 9,89,89,89,8Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 9,59,59,59,5

F01.a 4,5Törvényhozó és végrehajtó szervek 4,6

F01.b 2,0Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 1,7

F01.c 0,4Külügyek 0,4

F01.d 0,6Alapkutatás 0,6

F01.e Műszaki fejlesztés

F01.f 2,3Egyéb általános közösségi szolgáltatások 2,2

F02F02F02F02 1,51,51,51,5VédelemVédelemVédelemVédelem 1,51,51,51,5

F03F03F03F03 3,63,63,63,6Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 3,53,53,53,5

F03.a 0,8Igazságszolgáltatás 0,8

F03.b 2,0Rend- és közbiztonság 2,0

F03.c 0,4Tűzvédelem 0,4

F03.d 0,3Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés 0,4

JÓLÉTI FUNKCIÓK 57,756,9

F04F04F04F04 10,610,610,610,6Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 10,010,010,010,0

F04.a 1,3Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 3,2

F04.b 1,4Középfokú oktatás 2,2

F04.c 3,0Felsőfokú oktatás 3,1

F04.d 4,9Egyéb oktatás 1,5

F05F05F05F05 7,77,77,77,7EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 8,38,38,38,3

F05.a 4,0Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 4,1

F05.b 0,6Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 0,6

F05.c 0,8Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 0,8

F05.d 0,2Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 0,2

F05.e 2,2Egyéb egészségügy 2,7

F06F06F06F06 33,633,633,633,6Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 33,033,033,033,0

F06.a 3,1Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 3,2

F06.b 19,0Nyugellátások 17,9

F06.c 0,4Egyéb társadalombiztosítási ellátások 0,4

F06.d 1,5Munkanélküli ellátások 1,5

F06.e 3,7Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 3,8

F06.f 3,9Egyéb szociális támogatások 4,0

F06.g 2,0Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 2,1

F07F07F07F07 3,13,13,13,1Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 2,82,82,82,8

F08F08F08F08 2,82,82,82,8Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 2,82,82,82,8

F08.a 0,5Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 0,4

F08.b 1,1Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 1,2

F08.c 0,5Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 0,5

F08.d 0,2Hitéleti tevékenységek 0,3

F08.e Párttevékenységek

F08.f 0,4Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 0,4

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 14,716,1

F09F09F09F09 TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 0,20,20,20,2

F10F10F10F10 2,22,22,22,2MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 2,22,22,22,2

F11F11F11F11 0,70,70,70,7Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 0,70,70,70,7

F12F12F12F12 6,46,46,46,4Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 6,86,86,86,8

F12.a 2,3Közúti közlekedési tevékenységek 3,2

F12.b 1,8Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 1,7

F12.c 0,2Távközlés 0,1

F12.d 2,1Egyéb közlekedés és szállítás 1,9

F13F13F13F13 4,04,04,04,0Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 4,74,74,74,7

F13.a 2,1Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 2,4

F13.b 1,9Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 2,3

F14F14F14F14 1,41,41,41,4KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 1,51,51,51,5

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS 9,18,2

F15F15F15F15 9,19,19,19,1Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás 8,28,28,28,2

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 3,54,3

F16F16F16F16 3,53,53,53,5A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 4,34,34,34,3

Kiadások összesen 100,0100,0
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Az államháztartás konszolidált funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

GDP %-ában

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

7,087,11ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

4,664,664,664,664,674,674,674,67F01F01F01F01 Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások

2,162,24F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek

0,940,84F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

0,200,19F01.c Külügyek

0,290,31F01.d Alapkutatás

F01.e Műszaki fejlesztés

1,081,07F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások

0,700,700,700,700,720,720,720,72F02F02F02F02 VédelemVédelemVédelemVédelem

1,721,721,721,721,731,731,731,73F03F03F03F03 Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság

0,400,39F03.a Igazságszolgáltatás

0,970,96F03.b Rend- és közbiztonság

0,190,20F03.c Tűzvédelem

0,160,18F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

27,5227,82JÓLÉTI FUNKCIÓK

5,065,065,065,064,884,884,884,88F04F04F04F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások

0,631,58F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

0,671,08F04.b Középfokú oktatás

1,411,51F04.c Felsőfokú oktatás

2,350,71F04.d Egyéb oktatás

3,673,673,673,674,084,084,084,08F05F05F05F05 EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy

1,901,99F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

0,290,30F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,370,39F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

0,090,09F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

1,031,32F05.e Egyéb egészségügy

16,0116,0116,0116,0116,1216,1216,1216,12F06F06F06F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

1,461,57F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

9,068,76F06.b Nyugellátások

0,190,21F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások

0,700,73F06.d Munkanélküli ellátások

1,771,86F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

1,881,96F06.f Egyéb szociális támogatások

0,951,03F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

1,471,471,471,471,341,341,341,34F07F07F07F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

1,311,311,311,311,391,391,391,39F08F08F08F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások

0,230,22F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,540,59F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

0,230,23F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,110,14F08.d Hitéleti tevékenységek

0,010,01F08.e Párttevékenységek

0,180,20F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

7,027,85GAZDASÁGI FUNKCIÓK

0,020,020,020,020,080,080,080,08F09F09F09F09 TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

1,031,031,031,031,071,071,071,07F10F10F10F10 MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás

0,350,350,350,350,360,360,360,36F11F11F11F11 Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar

3,033,033,033,033,353,353,353,35F12F12F12F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

1,091,54F12.a Közúti közlekedési tevékenységek

0,870,81F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

0,080,06F12.c Távközlés

1,000,93F12.d Egyéb közlekedés és szállítás

1,911,911,911,912,272,272,272,27F13F13F13F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,981,15F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

0,921,12F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,680,680,680,680,720,720,720,72F14F14F14F14 KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem

4,354,03ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

4,354,354,354,354,034,034,034,03F15F15F15F15 Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás

1,692,08FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

1,691,691,691,692,082,082,082,08F16F16F16F16 A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek
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millió forintban

2012. évi törvényi
előirányzat

2013. évi
előirányzat

Bevétel 14 340 947,1 14 799 701,6
Központi költségvetés 9 452 798,9 9 849 198,6

Gazdálkodó szervezetek befizetései 1 401 588,7 1 186 681,4
Társasági adó 356 200,0 380 800,0
Hitelintézeti járadék 8 100,0 8 100,0
Cégautóadó 46 000,0 39 000,0
Energiaellátók jövedelemadója 14 000,0 40 000,0
Egyszerűsített vállakozói adó 225 017,5 178 200,0
Ökoadó 26 400,0 26 000,0
Bányajáradék 94 000,0 95 000,0
Játékadó 78 400,0 58 100,0
Egyéb befizetések 33 000,0 33 500,0
Egyéb központosított bevételek 178 471,2 250 981,4
Pénzügyi szervezetek különadója 187 000,0 72 000,0
Egyes ágazatokat terhelő különadó 155 000,0 5 000,0

Fogyasztáshoz kapcsolt adók 3 649 850,0 4 134 000,0
Általános forgalmi adó 2 722 000,0 2 826 400,0
Jövedéki adó 913 850,0 913 100,0
Regisztrációs adó 14 000,0 15 000,0
Távközlési adó 44 000,0
Pénzügyi tranzakciós illeték 283 000,0
Biztosítási adó 52 500,0

Lakosság befizetései 1 677 150,0 1 695 860,6
Személyi jövedelemadó 1 574 300,0 1 540 310,6
Adóbefizetések 150,0 150,0
Illeték befizetések 102 500,0 110 400,0
Gépjárműadó 44 100,0
Magánszemélyek jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó különadója 200,0 900,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 2 495 901,4 2 612 586,6
Költségvetési szervek bevételei 952 075,9 1 058 122,9
Fejezeti kezelésű előirányzatok bevételei 1 543 825,5 1 554 463,7

Bevételek az államháztartás alrendszereiből 49 972,8 30 475,8
Központi költségvetési szervektől származó befizetések 32 258,8 30 475,8

Állami vagyonnal kapcsolatos befizetések 50 423,8 49 604,4
Kamatbevételek 59 331,0 99 244,8
Egyéb bevételek 19 950,4 6 774,6
Egyéb uniós bevételek 48 630,8 33 970,4

Uniós támogatások utólagos megtérülése 39 813,2 24 182,8
Vám- és cukorágazati hozzájárulás beszedési költség megtérítése 8 817,6 9 787,6

Elkülönített állami pénzalapok 438 454,3 426 683,4
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 30 270,0 33 122,1
Nemzeti Foglalkoztatási Alap 341 125,2 320 221,3

Szakképzési hozzájárulás 52 700,0 61 714,3
Egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulék NFA-t megillető hányada 193 530,0 205 857,0
TÁMOP intézkedések bevételei 41 065,2 39 000,0
Egyéb bevételek 3 830,0 3 650,0

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 20,3 17,2
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 200,0 51 050,0
Bethlen Gábor Alap 11 672,8 11 572,8
Nemzeti Kulturális Alap 10 166,0 10 700,0

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 449 693,9 4 523 819,6
Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0 2 874 464,2

Szociális hozzájárulási adó Ny. Alapot megillető része és munkáltatói 
nyugdíjbiztosítási járulék 2 584 971,0 2 768 999,6
Egyéb járulékok és hozzájárulások 37 751,0 23 373,1
Késedelmi pótlék és bírság 13 660,0 13 541,7
Költségvetési támogatások, térítések 101 511,0 57 186,8
Egyéb bevételek 11 733,0 11 363,0

Egészségbiztosítási Alap 1 700 067,9 1 649 355,4
Szociális hozzájárulási adó E. Alapot megillető része és munkáltatói 
egészségbiztosítási járulék 709 111,2 741 785,8
Egyéb járulékok és hozzájárulások 44 535,4 44 281,0
Egészségügyi hozzájárulás 99 349,0 103 791,0
Késedelmi pótlék és bírság 3 900,0 3 900,0
Költségvetési támogatások, térítések 579 381,3 617 922,9
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások fedezetére Ny. Alaptól átvett pénzeszköz 158 763,9 78 648,1
Egyéb bevételek 105 027,1 59 026,6

A központi alrendszer mérlege

189



2012. évi törvényi
előirányzat

2013. évi
előirányzatA központi alrendszer mérlege

Kiadás 14 917 107,8 15 476 978,6
Központi költségvetés 10 046 606,5 10 492 435,0

Egyedi és normatív támogatás 237 544,0 268 722,2
Közszolgálati műsorszolgáltatás támogatása 64 800,0 68 169,6
Szociálpolitikai menetdíj támogatás 93 000,0 93 000,0
Lakásépítési támogatások 120 100,0 173 900,0
Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Alap 852 631,9 854 329,2

Családi támogatások 456 079,0 454 969,7
Korhatár alatti ellátások 303 661,9 303 759,1
Jövedelempótló és kiegészítő szociális támogatások 68 041,0 65 650,4
Különféle jogcímen adott térítések 24 850,0 29 950,0

Költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok 4 883 002,2 5 564 059,1
Költségvetési szervek kiadásai 2 415 738,7 3 023 672,1
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai 2 467 263,5 2 540 387,0

Az államháztartás alrendszereinek támogatása 1 789 944,2 1 352 289,3
Elkülönített állami pénzalapok támogatása 72 521,1 35 370,2
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási alapok kiadásaihoz 675 492,3 669 709,7
Helyi önkormányzatok támogatása 1 041 930,8 647 209,4

Kamatkiadások 1 064 983,8 1 325 515,4
Társadalmi önszerveződések támogatása 3 809,8 3 809,8
Kormányzati rendkívüli kiadások 12 507,2 3 944,6
Kezességérvényesítés 40 213,3 30 232,4
Egyéb kiadások 34 148,0 39 644,9
Tartalékok 360 000,0 299 528,7

Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 100 000,0
Céltartalékok 90 000,0 99 528,7
Országvédelmi Alap 170 000,0 100 000,0

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez 264 336,6 283 599,8
Állami vagyonnal kapcsolatos kiadások 127 585,5 131 690,0

Elkülönített állami pénzalapok 385 463,2 435 055,5
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap 13 173,3 15 494,2
Nemzeti Foglalkoztatási Alap 307 632,3 346 221,3

Passzív kiadások 58 700,0 59 361,9
Startmunka-program 132 182,5 153 779,8
EU-s elő- és társfinanszírozás 53 367,0 62 279,6
Egyéb kiadások 63 382,8 70 800,0

Wesselényi Miklós Ár- és Belvízvédelmi Kártalanítási Alap 20,3 17,2
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 45 200,0 51 050,0
Bethlen Gábor Alap 11 672,8 11 572,8
Nemzeti Kulturális Alap 7 764,5 10 700,0

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 4 485 038,1 4 549 488,1
Nyugdíjbiztosítási Alap 2 749 626,0 2 874 464,2

Nyugellátások 2 554 958,4 2 777 464,1
TB költségvetési szervek kiadásai 11 036,7 10 899,0
Egyéb kiadások 183 630,9 86 101,1

Egészségbiztosítási Alap 1 735 412,1 1 675 023,9
Táppénz 73 007,3 61 500,0
GYED 91 450,0 95 365,3
EA egyéb pénzbeli ellátásai 48 725,0 51 549,0
Rokkantsági, rehabilitációs ellátások 342 342,2 339 600,0
Gyógyító megelőző ellátás 824 906,4 833 506,2
Gyógyszertámogatás 275 000,0 197 981,0
Gyógyászati segédeszköz támogatás 43 313,0 43 313,0
EA egyéb természetbeni ellátásai 20 436,1 35 210,0
TB költségvetési szervek kiadásai 9 272,1 9 139,4
Egyéb kiadások 6 960,0 7 860,0

Egyenlegek pénzforgalmi szemléletben
Központi költségvetés -593 807,6 -643 236,4
Elkülönített állami pénzalapok 52 991,1 -8 372,1
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai -35 344,2 -25 668,5

Nyugdíjbiztosítási Alap 0,0 0,0
Egészségbiztosítási Alap -35 344,2 -25 668,5

Központi alrendszer összesen: -576 160,7 -677 277,0
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( közgazdasági osztályozás szerint )

A központi alrendszer mérlege (pénzforgalmi szemléletben)

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

millió forintban

KIADÁSOK1 14 917 107,8 15 476 978,6

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 12 827 793,4 13 554 857,9

  Közszolgáltatások kiadásai111 2 656 197,6 3 280 100,0

   Személyi kiadások1111 1 234 025,5 1 672 325,5

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 341 433,1 440 477,0

   Dologi kiadások1113 1 080 739,0 1 167 297,5

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 6 147 261,5 6 418 704,5

  Működési célú átadás államháztartáson belül113 2 949 050,5 2 520 238,0

  Kamatkiadások114 1 075 283,8 1 335 815,4

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 1 649 944,8 1 692 349,1

  Tőkejellegű kiadások121 133 345,0 181 833,2

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 104 855,8 161 811,2

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 28 489,2 20 022,0

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 937 732,0 888 453,4

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123 578 864,8 619 033,5

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 3,0 3 029,0

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13 439 369,6 229 771,6

  Általános és céltartalék131 439 342,6 229 771,6

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132 27,0
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2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

millió forintban

BEVÉTELEK2 14 340 947,1 14 799 701,6

 FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS FOLYÓ JUTTATÁSOK21 13 114 639,4 13 657 808,4

  Közterhek211 10 339 814,6 10 801 043,6

   Jövedelemadók2111 1 938 600,0 1 929 210,6

   Társadalombiztosítási járulékok2112 3 654 747,6 3 871 087,5

   Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók2113 52 700,0 61 714,3

   Vagyoni típusú adók2114 148 500,0 149 400,0

   Termékek és szolgáltatások adói2115 3 986 817,6 4 493 850,1

   Egyéb adók, adójellegű bevételek2117 558 449,4 295 781,1

  Nem adójellegű folyó bevételek összesen212 586 933,7 624 542,1

   Kamatbevételek2121 59 417,3 99 319,5

   Osztalékok (jegybank nélkül)2122 19 500,0 29 590,0

   Pénzügyi monopóliumok nyeresége2123 88 400,0 68 100,0

   Egyéb vállalkozói és tulajdonosi jövedelmek2124 134 783,8 125 434,4

   Térítési és szolgáltatási díjak2125 182 600,5 240 170,3

   Bírságok és büntetések2126 1 681,4 820,6

   Egyéb nem adójellegű bevételek2127 100 550,7 61 107,3

  Működési célra kapott juttatások213 2 187 891,1 2 232 222,7

 TŐKEM ŰVELETEK BEVÉTELEI22 1 221 010,1 1 133 401,7

  Tőkeműveletek bevételei221 45 680,5 43 862,5

  Felhalmozási célra kapott juttatások összesen222 1 175 329,6 1 089 539,2

 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése23 5 297,6 8 491,5

 Privatizációs bevételek24

 Helyben maradó SZJA25

  EGYENLEG -576 160,7 -677 277,0
  EGYENLEG privatizációs bevételek nélkül -576 160,7 -677 277,0
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( közgazdasági osztályozás szerint )

A központi alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

KIADÁSOK1 11 366 389,0 12 325 780,9

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 9 870 208,9 11 025 037,9

  Közszolgáltatások kiadásai111 2 656 197,6 3 280 100,0

   Személyi kiadások1111 1 234 025,5 1 672 325,5

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 341 433,1 440 477,0

   Dologi kiadások1113 1 080 739,0 1 167 297,5

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 6 138 711,5 6 413 534,5

  Működési célú átadás államháztartáson belül113 16,0

  Kamatkiadások114 1 075 283,8 1 331 403,4

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 1 056 810,5 1 070 971,4

  Tőkejellegű kiadások121 133 345,0 181 833,2

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 104 855,8 161 811,2

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 28 489,2 20 022,0

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 923 462,5 886 109,2

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 3,0 3 029,0

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13 439 369,6 229 771,6

  Általános és céltartalék131 439 342,6 229 771,6

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132 27,0
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( közgazdasági osztályozás szerint )

A központi alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

megoszlás %-ában

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

KIADÁSOK1 100,00 100,00

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 86,84 89,45

  Közszolgáltatások kiadásai111 23,37 26,61

   Személyi kiadások1111 10,86 13,57

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 3,00 3,57

   Dologi kiadások1113 9,51 9,47

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 54,01 52,03

  Működési célú átadás államháztartáson belül113

  Kamatkiadások114 9,46 10,80

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 9,30 8,69

  Tőkejellegű kiadások121 1,17 1,48

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 0,92 1,31

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 0,25 0,16

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 8,12 7,19

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 0,02

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13 3,87 1,86

  Általános és céltartalék131 3,87 1,86

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132
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A központi alrendszer funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 1 973 461,21 898 868,3

F01F01F01F01 1 238 289,61 238 289,61 238 289,61 238 289,6Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 1 192 548,71 192 548,71 192 548,71 192 548,7

F01.a 443 000,7Törvényhozó és végrehajtó szervek 462 681,8

F01.b 283 354,8Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 250 829,4

F01.c 72 586,7Külügyek 67 414,9

F01.d 112 049,0Alapkutatás 103 430,2

F01.e 1 680,0Műszaki fejlesztés 1 054,5

F01.f 325 618,4Egyéb általános közösségi szolgáltatások 307 137,9

F02F02F02F02 212 935,9212 935,9212 935,9212 935,9VédelemVédelemVédelemVédelem 207 624,5207 624,5207 624,5207 624,5

F03F03F03F03 522 235,7522 235,7522 235,7522 235,7Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 498 695,1498 695,1498 695,1498 695,1

F03.a 123 755,0Igazságszolgáltatás 114 335,5

F03.b 293 729,0Rend- és közbiztonság 276 026,8

F03.c 55 270,0Tűzvédelem 57 191,7

F03.d 49 481,7Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés 51 141,1

JÓLÉTI FUNKCIÓK 9 049 319,78 344 239,6

F04F04F04F04 1 596 177,41 596 177,41 596 177,41 596 177,4Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 1 064 098,61 064 098,61 064 098,61 064 098,6

F04.a 167 294,5Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 290 324,4

F04.b 140 795,9Középfokú oktatás 136 632,0

F04.c 435 783,9Felsőfokú oktatás 443 562,8

F04.d 852 303,1Egyéb oktatás 193 579,4

F05F05F05F05 1 901 922,11 901 922,11 901 922,11 901 922,1EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 2 034 631,82 034 631,82 034 631,82 034 631,8

F05.a 1 419 214,7Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 1 496 183,0

F05.b 82 115,9Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 81 115,9

F05.c 45 435,5Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 45 435,5

F05.d 26 437,3Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 26 613,7

F05.e 328 718,7Egyéb egészségügy 385 283,7

F06F06F06F06 5 101 956,25 101 956,25 101 956,25 101 956,2Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 4 866 420,84 866 420,84 866 420,84 866 420,8

F06.a 786 493,0Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 800 826,7

F06.b 2 777 464,1Nyugellátások 2 554 958,4

F06.c 59 960,2Egyéb társadalombiztosítási ellátások 60 629,0

F06.d 59 000,0Munkanélküli ellátások 57 000,0

F06.e 528 064,3Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 527 299,0

F06.f 509 375,4Egyéb szociális támogatások 708 015,3

F06.g 381 599,2Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 157 692,4

F07F07F07F07 174 385,8174 385,8174 385,8174 385,8Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 124 484,2124 484,2124 484,2124 484,2

F08F08F08F08 274 878,2274 878,2274 878,2274 878,2Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 254 604,2254 604,2254 604,2254 604,2

F08.a 31 790,4Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 24 472,0

F08.b 95 641,8Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 75 105,0

F08.c 68 169,6Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 64 800,0

F08.d 34 216,0Hitéleti tevékenységek 40 794,0

F08.e 2 548,9Párttevékenységek 2 548,9

F08.f 42 511,5Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 46 884,3

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 2 427 007,12 551 535,4

F09F09F09F09 7 817,37 817,37 817,37 817,3TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 30 963,030 963,030 963,030 963,0

F10F10F10F10 325 334,3325 334,3325 334,3325 334,3MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 335 017,2335 017,2335 017,2335 017,2

F11F11F11F11 4 858,44 858,44 858,44 858,4Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 5 180,55 180,55 180,55 180,5

F12F12F12F12 825 348,6825 348,6825 348,6825 348,6Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 870 003,4870 003,4870 003,4870 003,4

F12.a 169 743,2Közúti közlekedési tevékenységek 287 341,1

F12.b 266 306,2Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 233 014,1

F12.c 21 914,4Távközlés 16 238,8

F12.d 367 384,8Egyéb közlekedés és szállítás 333 409,4

F13F13F13F13 882 712,1882 712,1882 712,1882 712,1Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 969 750,7969 750,7969 750,7969 750,7

F13.a 479 314,9Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 419 678,9

F13.b 403 397,2Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 550 071,8

F14F14F14F14 380 936,4380 936,4380 936,4380 936,4KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 340 620,6340 620,6340 620,6340 620,6

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS 1 340 658,61 176 664,2

F15F15F15F15 1 340 658,61 340 658,61 340 658,61 340 658,6Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás 1 176 664,21 176 664,21 176 664,21 176 664,2

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 686 532,0945 800,3

F16F16F16F16 686 532,0686 532,0686 532,0686 532,0A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 945 800,3945 800,3945 800,3945 800,3

Kiadások összesen : 15 476 978,6

Bevételek összesen : 14 799 701,6

Egyenleg : -677 277,0

14 917 107,8

14 340 947,1

-576 160,7
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A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai 
(pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 1 790 239,01 664 622,0

F01F01F01F01 1 061 185,21 061 185,21 061 185,21 061 185,2Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 962 321,4962 321,4962 321,4962 321,4

F01.a 308 446,8Törvényhozó és végrehajtó szervek 274 287,1

F01.b 277 649,8Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 233 781,3

F01.c 60 590,3Külügyek 55 418,5

F01.d 88 879,9Alapkutatás 91 696,6

F01.e Műszaki fejlesztés

F01.f 325 618,4Egyéb általános közösségi szolgáltatások 307 137,9

F02F02F02F02 212 935,9212 935,9212 935,9212 935,9VédelemVédelemVédelemVédelem 207 424,5207 424,5207 424,5207 424,5

F03F03F03F03 516 117,9516 117,9516 117,9516 117,9Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 494 876,1494 876,1494 876,1494 876,1

F03.a 123 713,0Igazságszolgáltatás 114 335,5

F03.b 287 653,2Rend- és közbiztonság 272 207,8

F03.c 55 270,0Tűzvédelem 57 191,7

F03.d 49 481,7Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés 51 141,1

JÓLÉTI FUNKCIÓK 7 082 099,36 215 779,6

F04F04F04F04 1 107 040,61 107 040,61 107 040,61 107 040,6Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 589 448,1589 448,1589 448,1589 448,1

F04.a 10 821,0Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 21,0

F04.b 127 495,9Középfokú oktatás 128 636,3

F04.c 432 763,3Felsőfokú oktatás 440 896,6

F04.d 535 960,4Egyéb oktatás 19 894,2

F05F05F05F05 1 023 360,61 023 360,61 023 360,61 023 360,6EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 1 022 693,01 022 693,01 022 693,01 022 693,0

F05.a 580 297,7Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 522 368,0

F05.b 73 304,1Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 72 304,1

F05.c 39 412,0Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 39 412,0

F05.d 26 090,4Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 26 534,7

F05.e 304 256,4Egyéb egészségügy 362 074,2

F06F06F06F06 4 538 173,54 538 173,54 538 173,54 538 173,5Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 4 246 850,04 246 850,04 246 850,04 246 850,0

F06.a 446 893,0Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 458 484,5

F06.b 2 777 464,1Nyugellátások 2 554 958,4

F06.c 59 342,4Egyéb társadalombiztosítási ellátások 60 366,8

F06.d 59 000,0Munkanélküli ellátások 57 000,0

F06.e 528 064,3Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 527 299,0

F06.f 509 363,1Egyéb szociális támogatások 495 516,1

F06.g 158 046,6Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 93 225,2

F07F07F07F07 173 985,8173 985,8173 985,8173 985,8Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 120 253,6120 253,6120 253,6120 253,6

F08F08F08F08 239 538,8239 538,8239 538,8239 538,8Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 236 534,9236 534,9236 534,9236 534,9

F08.a 31 707,0Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 24 387,7

F08.b 60 823,1Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 58 993,0

F08.c 68 169,6Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 64 800,0

F08.d 34 216,0Hitéleti tevékenységek 40 794,0

F08.e 2 548,9Párttevékenységek 2 548,9

F08.f 42 074,2Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 45 011,3

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 1 665 044,41 763 092,3

F09F09F09F09 5 419,45 419,45 419,45 419,4TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 22 639,022 639,022 639,022 639,0

F10F10F10F10 314 811,3314 811,3314 811,3314 811,3MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 310 470,8310 470,8310 470,8310 470,8

F11F11F11F11 4 015,54 015,54 015,54 015,5Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 4 271,24 271,24 271,24 271,2

F12F12F12F12 716 881,6716 881,6716 881,6716 881,6Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 761 091,4761 091,4761 091,4761 091,4

F12.a 164 824,7Közúti közlekedési tevékenységek 281 405,8

F12.b 266 306,2Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 233 014,1

F12.c 21 914,4Távközlés 16 238,8

F12.d 263 836,3Egyéb közlekedés és szállítás 230 432,7

F13F13F13F13 519 866,5519 866,5519 866,5519 866,5Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 586 721,6586 721,6586 721,6586 721,6

F13.a 291 105,7Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 324 807,9

F13.b 228 760,8Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 261 913,7

F14F14F14F14 104 050,1104 050,1104 050,1104 050,1KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 77 898,377 898,377 898,377 898,3

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS 1 336 246,61 176 664,2

F15F15F15F15 1 336 246,61 336 246,61 336 246,61 336 246,6Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás 1 176 664,21 176 664,21 176 664,21 176 664,2

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 452 151,6546 230,9

F16F16F16F16 452 151,6452 151,6452 151,6452 151,6A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 546 230,9546 230,9546 230,9546 230,9
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A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

megoszlás %-ában

Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

Kormányzati fő funkciók

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 14,514,6

F01F01F01F01 8,68,68,68,6Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 8,58,58,58,5

F01.a 2,5Törvényhozó és végrehajtó szervek 2,4

F01.b 2,3Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 2,1

F01.c 0,5Külügyek 0,5

F01.d 0,7Alapkutatás 0,8

F01.e Műszaki fejlesztés

F01.f 2,6Egyéb általános közösségi szolgáltatások 2,7

F02F02F02F02 1,71,71,71,7VédelemVédelemVédelemVédelem 1,81,81,81,8

F03F03F03F03 4,24,24,24,2Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 4,44,44,44,4

F03.a 1,0Igazságszolgáltatás 1,0

F03.b 2,3Rend- és közbiztonság 2,4

F03.c 0,4Tűzvédelem 0,5

F03.d 0,4Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés 0,4

JÓLÉTI FUNKCIÓK 57,554,7

F04F04F04F04 9,09,09,09,0Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 5,25,25,25,2

F04.a 0,1Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

F04.b 1,0Középfokú oktatás 1,1

F04.c 3,5Felsőfokú oktatás 3,9

F04.d 4,3Egyéb oktatás 0,2

F05F05F05F05 8,38,38,38,3EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 9,09,09,09,0

F05.a 4,7Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 4,6

F05.b 0,6Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 0,6

F05.c 0,3Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 0,3

F05.d 0,2Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 0,2

F05.e 2,5Egyéb egészségügy 3,2

F06F06F06F06 36,836,836,836,8Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 37,437,437,437,4

F06.a 3,6Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 4,0

F06.b 22,5Nyugellátások 22,5

F06.c 0,5Egyéb társadalombiztosítási ellátások 0,5

F06.d 0,5Munkanélküli ellátások 0,5

F06.e 4,3Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 4,6

F06.f 4,1Egyéb szociális támogatások 4,4

F06.g 1,3Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 0,8

F07F07F07F07 1,41,41,41,4Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 1,11,11,11,1

F08F08F08F08 1,91,91,91,9Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 2,12,12,12,1

F08.a 0,3Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 0,2

F08.b 0,5Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 0,5

F08.c 0,6Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 0,6

F08.d 0,3Hitéleti tevékenységek 0,4

F08.e Párttevékenységek

F08.f 0,3Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 0,4

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 13,515,5

F09F09F09F09 TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 0,20,20,20,2

F10F10F10F10 2,62,62,62,6MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 2,72,72,72,7

F11F11F11F11 Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar

F12F12F12F12 5,85,85,85,8Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 6,76,76,76,7

F12.a 1,3Közúti közlekedési tevékenységek 2,5

F12.b 2,2Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 2,1

F12.c 0,2Távközlés 0,1

F12.d 2,1Egyéb közlekedés és szállítás 2,0

F13F13F13F13 4,24,24,24,2Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 5,25,25,25,2

F13.a 2,4Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 2,9

F13.b 1,9Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 2,3

F14F14F14F14 0,80,80,80,8KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 0,70,70,70,7

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS 10,810,4

F15F15F15F15 10,810,810,810,8Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás 10,410,410,410,4

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 3,74,8

F16F16F16F16 3,73,73,73,7A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 4,84,84,84,8

Kiadások összesen 100,0100,0
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A központi alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

GDP %-ában

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

5,835,70ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

3,463,463,463,463,303,303,303,30F01F01F01F01 Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások

1,010,94F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek

0,900,80F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

0,200,19F01.c Külügyek

0,290,31F01.d Alapkutatás

F01.e Műszaki fejlesztés

1,061,05F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások

0,690,690,690,690,710,710,710,71F02F02F02F02 VédelemVédelemVédelemVédelem

1,681,681,681,681,701,701,701,70F03F03F03F03 Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság

0,400,39F03.a Igazságszolgáltatás

0,940,93F03.b Rend- és közbiztonság

0,180,20F03.c Tűzvédelem

0,160,18F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

23,0821,30JÓLÉTI FUNKCIÓK

3,613,613,613,612,022,022,022,02F04F04F04F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások

0,04F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

0,420,44F04.b Középfokú oktatás

1,411,51F04.c Felsőfokú oktatás

1,750,07F04.d Egyéb oktatás

3,343,343,343,343,503,503,503,50F05F05F05F05 EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy

1,891,79F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

0,240,25F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,130,14F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

0,090,09F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

0,991,24F05.e Egyéb egészségügy

14,7914,7914,7914,7914,5514,5514,5514,55F06F06F06F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

1,461,57F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

9,058,75F06.b Nyugellátások

0,190,21F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások

0,190,20F06.d Munkanélküli ellátások

1,721,81F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

1,661,70F06.f Egyéb szociális támogatások

0,520,32F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

0,570,570,570,570,410,410,410,41F07F07F07F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

0,780,780,780,780,810,810,810,81F08F08F08F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások

0,100,08F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,200,20F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

0,220,22F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

0,110,14F08.d Hitéleti tevékenységek

0,010,01F08.e Párttevékenységek

0,140,15F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

5,436,04GAZDASÁGI FUNKCIÓK

0,020,020,020,020,080,080,080,08F09F09F09F09 TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

1,031,031,031,031,061,061,061,06F10F10F10F10 MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás

0,010,010,010,010,010,010,010,01F11F11F11F11 Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar

2,342,342,342,342,612,612,612,61F12F12F12F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

0,540,96F12.a Közúti közlekedési tevékenységek

0,870,80F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

0,070,06F12.c Távközlés

0,860,79F12.d Egyéb közlekedés és szállítás

1,691,691,691,692,012,012,012,01F13F13F13F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,951,11F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

0,750,90F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,340,340,340,340,270,270,270,27F14F14F14F14 KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem

4,354,03ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

4,354,354,354,354,034,034,034,03F15F15F15F15 Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás

1,471,87FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

1,471,471,471,471,871,871,871,87F16F16F16F16 A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek
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Az önkormányzati alrendszer mérlegei 

199



ÜRES LAP 
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( közgazdasági osztályozás szerint )

Az önkormányzatok mérlege (pénzforgalmi szemléletben)

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

millió forintban

KIADÁSOK1 2 943 375,8 2 308 289,4

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 2 335 514,5 1 691 778,2

  Közszolgáltatások kiadásai111 1 919 723,3 1 340 009,2

   Személyi kiadások1111 863 959,3 493 509,9

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 221 825,8 121 050,7

   Dologi kiadások1113 833 938,2 725 448,6

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 348 864,8 306 070,8

  Működési célú átadás államháztartáson belül113 34 926,4 5 738,2

  Kamatkiadások114 32 000,0 39 960,0

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 607 861,3 616 511,2

  Tőkejellegű kiadások121 542 585,6 552 417,6

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 424 085,6 439 317,6

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 118 500,0 113 100,0

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 54 825,1 53 764,4

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123 3 450,6 3 329,2

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 7 000,0 7 000,0

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13

  Általános és céltartalék131

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132
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2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

millió forintban

BEVÉTELEK2 2 793 375,8 2 248 289,4

 FOLYÓ BEVÉTELEK ÉS FOLYÓ JUTTATÁSOK21 2 313 518,4 1 836 389,4

  Közterhek211 697 900,0 651 500,0

   Jövedelemadók2111

   Társadalombiztosítási járulékok2112

   Foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók2113

   Vagyoni típusú adók2114 117 300,0 111 200,0

   Termékek és szolgáltatások adói2115 580 600,0 540 300,0

   Egyéb adók, adójellegű bevételek2117

  Nem adójellegű folyó bevételek összesen212 403 530,0 352 820,0

   Kamatbevételek2121 14 700,0 18 250,0

   Osztalékok (jegybank nélkül)2122 7 635,6 8 789,7

   Pénzügyi monopóliumok nyeresége2123

   Egyéb vállalkozói és tulajdonosi jövedelmek2124 12 344,4 14 210,3

   Térítési és szolgáltatási díjak2125 193 900,0 162 700,0

   Bírságok és büntetések2126 1 701,3 1 447,6

   Egyéb nem adójellegű bevételek2127 173 248,7 147 422,4

  Működési célra kapott juttatások213 1 212 088,4 832 069,4

 TŐKEM ŰVELETEK BEVÉTELEI22 353 420,0 396 650,0

  Tőkeműveletek bevételei221 42 500,0 49 000,0

  Felhalmozási célra kapott juttatások összesen222 310 920,0 347 650,0

 Kölcsönök igénybevétele és visszatérülése23 11 530,0 13 350,0

 Privatizációs bevételek24 1 790,0 1 900,0

 Helyben maradó SZJA25 113 117,4

  EGYENLEG -150 000,0 -60 000,0
  EGYENLEG privatizációs bevételek nélkül -151 790,0 -61 900,0
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( közgazdasági osztályozás szerint )

Önkormányzati alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

KIADÁSOK1 2 904 669,2 2 298 999,3

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 2 300 258,5 1 685 817,3

  Közszolgáltatások kiadásai111 1 919 723,3 1 340 009,2

   Személyi kiadások1111 863 959,3 493 509,9

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 221 825,8 121 050,7

   Dologi kiadások1113 833 938,2 725 448,6

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 348 864,8 306 070,8

  Működési célú átadás államháztartáson belül113 230,0 200,0

  Kamatkiadások114 31 440,4 39 537,3

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 604 410,7 613 182,0

  Tőkejellegű kiadások121 542 585,6 552 417,6

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 424 085,6 439 317,6

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 118 500,0 113 100,0

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 54 825,1 53 764,4

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 7 000,0 7 000,0

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13

  Általános és céltartalék131

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132

203



( közgazdasági osztályozás szerint )

Önkormányzati alrendszer konszolidált kiadásai (pénzforgalmi szemléletben)

megoszlás %-ában

2012. évi 
előirányzat

2013. évi 
előirányzat

KIADÁSOK1 100,00 100,00

 FOLYÓ KIADÁSOK ÉS FOLYÓ TÁMOGATÁSOK11 79,19 73,33

  Közszolgáltatások kiadásai111 66,09 58,29

   Személyi kiadások1111 29,74 21,47

   Munkaadókat terhelő járulékok1112 7,64 5,27

   Dologi kiadások1113 28,71 31,55

  Támogatások és működési célú pénzeszköz-átadások112 12,01 13,31

  Működési célú átadás államháztartáson belül113 0,01 0,01

  Kamatkiadások114 1,08 1,72

 TŐKEJELLEG Ű KIADÁSOK ÉS TÁMOGATÁSOK12 20,81 26,67

  Tőkejellegű kiadások121 18,68 24,03

   Tárgyieszköz, föld és immateriális javak felhalmozása1211 14,60 19,11

   Államháztartási tárgyieszköz-vagyon felújítás1212 4,08 4,92

  Felhalmozási célú pénzeszköz-átadások122 1,89 2,34

  Felhalmozási célú átadások államháztartáson belül123

  Pénzügyi befektetések kiadásai124 0,24 0,30

 KÖZGAZDASÁGILAG NEM BESOROLT13

  Általános és céltartalék131

  Adósságelengedés, adósság-átvállalás132
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Önkormányzati alrendszer funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 384 157,4427 310,9

F01F01F01F01 371 221,4371 221,4371 221,4371 221,4Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 414 314,7414 314,7414 314,7414 314,7

F01.a 354 159,6Törvényhozó és végrehajtó szervek 395 122,4

F01.b 10 915,6Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 11 946,0

F01.c 641,1Külügyek 641,1

F01.d 6,0Alapkutatás 6,1

F01.e Műszaki fejlesztés

F01.f 5 499,1Egyéb általános közösségi szolgáltatások 6 599,1

F02F02F02F02 1 527,01 527,01 527,01 527,0VédelemVédelemVédelemVédelem 1 527,11 527,11 527,11 527,1

F03F03F03F03 11 409,011 409,011 409,011 409,0Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 11 469,111 469,111 469,111 469,1

F03.a 11,6Igazságszolgáltatás 11,6

F03.b 9 319,4Rend- és közbiztonság 9 379,4

F03.c 2 078,0Tűzvédelem 2 078,1

F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

JÓLÉTI FUNKCIÓK 1 364 190,91 919 607,8

F04F04F04F04 446 286,1446 286,1446 286,1446 286,1Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 839 680,1839 680,1839 680,1839 680,1

F04.a 181 862,0Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 462 631,3

F04.b 79 555,7Középfokú oktatás 189 480,5

F04.c 131,0Felsőfokú oktatás 131,0

F04.d 184 737,4Egyéb oktatás 187 437,3

F05F05F05F05 103 628,2103 628,2103 628,2103 628,2EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 171 891,5171 891,5171 891,5171 891,5

F05.a 3 037,2Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 60 072,3

F05.b 15 398,7Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 15 401,7

F05.c 73 298,7Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 73 323,9

F05.d 347,9Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 347,9

F05.e 11 545,7Egyéb egészségügy 22 745,7

F06F06F06F06 373 955,4373 955,4373 955,4373 955,4Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 458 686,1458 686,1458 686,1458 686,1

F06.a 5,9Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 5,9

F06.b 2 665,0Nyugellátások 2 665,0

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások

F06.d 155 708,2Munkanélküli ellátások 155 058,2

F06.e 16 567,5Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 16 567,5

F06.f 66 236,0Egyéb szociális támogatások 76 361,8

F06.g 132 772,8Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 208 027,7

F07F07F07F07 277 149,6277 149,6277 149,6277 149,6Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 277 707,7277 707,7277 707,7277 707,7

F08F08F08F08 163 171,6163 171,6163 171,6163 171,6Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 171 642,4171 642,4171 642,4171 642,4

F08.a 39 685,4Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 39 685,4

F08.b 104 727,0Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 113 142,0

F08.c 3 726,1Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 3 776,1

F08.d 703,2Hitéleti tevékenységek 709,0

F08.e 0,6Párttevékenységek 0,6

F08.f 14 329,3Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 14 329,3

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 489 244,2531 627,5

F09F09F09F09 267,5267,5267,5267,5TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 267,5267,5267,5267,5

F10F10F10F10 1 903,51 903,51 903,51 903,5MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 1 903,51 903,51 903,51 903,5

F11F11F11F11 104 012,8104 012,8104 012,8104 012,8Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 104 026,0104 026,0104 026,0104 026,0

F12F12F12F12 213 094,5213 094,5213 094,5213 094,5Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 216 324,1216 324,1216 324,1216 324,1

F12.a 168 853,4Közúti közlekedési tevékenységek 168 601,5

F12.b 745,8Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 4 275,8

F12.c 1 931,1Távközlés 1 931,1

F12.d 41 564,2Egyéb közlekedés és szállítás 41 515,7

F13F13F13F13 65 732,665 732,665 732,665 732,6Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 76 897,876 897,876 897,876 897,8

F13.a 10 885,2Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 10 897,1

F13.b 54 847,4Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 66 000,7

F14F14F14F14 104 233,3104 233,3104 233,3104 233,3KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 132 208,6132 208,6132 208,6132 208,6

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15F15F15F15 Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 70 696,964 829,6

F16F16F16F16 70 696,970 696,970 696,970 696,9A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 64 829,664 829,664 829,664 829,6

Kiadások összesen : 2 308 289,4

Bevételek összesen : 2 248 289,4

Egyenleg : -60 000,0

2 943 375,8

2 793 375,8

-150 000,0
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Önkormányzati alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai 
(pénzforgalmi szemléletben)

millió forintban

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 382 484,2411 851,3

F01F01F01F01 370 169,9370 169,9370 169,9370 169,9Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 399 476,8399 476,8399 476,8399 476,8

F01.a 353 196,6Törvényhozó és végrehajtó szervek 380 373,0

F01.b 10 915,6Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 11 946,0

F01.c 640,8Külügyek 640,8

F01.d 6,0Alapkutatás 6,1

F01.e Műszaki fejlesztés

F01.f 5 410,9Egyéb általános közösségi szolgáltatások 6 510,9

F02F02F02F02 1 523,71 523,71 523,71 523,7VédelemVédelemVédelemVédelem 1 523,81 523,81 523,81 523,8

F03F03F03F03 10 790,610 790,610 790,610 790,6Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 10 850,710 850,710 850,710 850,7

F03.a 11,6Igazságszolgáltatás 11,6

F03.b 8 957,2Rend- és közbiztonság 9 017,2

F03.c 1 821,8Tűzvédelem 1 821,9

F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

JÓLÉTI FUNKCIÓK 1 361 592,41 903 706,3

F04F04F04F04 444 646,2444 646,2444 646,2444 646,2Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 834 080,2834 080,2834 080,2834 080,2

F04.a 181 109,7Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 459 899,0

F04.b 78 979,5Középfokú oktatás 186 924,3

F04.c 105,1Felsőfokú oktatás 105,1

F04.d 184 451,9Egyéb oktatás 187 151,8

F05F05F05F05 103 331,6103 331,6103 331,6103 331,6EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 168 751,9168 751,9168 751,9168 751,9

F05.a 2 837,5Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 57 067,6

F05.b 15 334,7Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 15 299,7

F05.c 73 272,3Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 73 297,5

F05.d 347,9Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások 347,9

F05.e 11 539,2Egyéb egészségügy 22 739,2

F06F06F06F06 373 861,3373 861,3373 861,3373 861,3Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 458 592,0458 592,0458 592,0458 592,0

F06.a 5,9Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások 5,9

F06.b 2 665,0Nyugellátások 2 665,0

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások

F06.d 155 650,9Munkanélküli ellátások 155 000,9

F06.e 16 560,3Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 16 560,3

F06.f 66 212,6Egyéb szociális támogatások 76 338,4

F06.g 132 766,6Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 208 021,5

F07F07F07F07 276 700,1276 700,1276 700,1276 700,1Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 272 258,2272 258,2272 258,2272 258,2

F08F08F08F08 163 053,2163 053,2163 053,2163 053,2Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 170 024,0170 024,0170 024,0170 024,0

F08.a 39 682,0Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 38 682,0

F08.b 104 714,7Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 112 629,7

F08.c 3 725,9Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 3 775,9

F08.d 703,2Hitéleti tevékenységek 709,0

F08.e 0,6Párttevékenységek 0,6

F08.f 14 226,8Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 14 226,8

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 488 406,0528 379,2

F09F09F09F09 267,5267,5267,5267,5TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok 267,5267,5267,5267,5

F10F10F10F10 1 903,51 903,51 903,51 903,5MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 1 903,51 903,51 903,51 903,5

F11F11F11F11 103 422,3103 422,3103 422,3103 422,3Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 101 016,8101 016,8101 016,8101 016,8

F12F12F12F12 213 011,5213 011,5213 011,5213 011,5Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 216 244,1216 244,1216 244,1216 244,1

F12.a 168 805,7Közúti közlekedési tevékenységek 168 553,8

F12.b 745,8Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 4 275,8

F12.c 1 931,1Távközlés 1 931,1

F12.d 41 528,9Egyéb közlekedés és szállítás 41 483,4

F13F13F13F13 65 727,865 727,865 727,865 727,8Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 76 893,076 893,076 893,076 893,0

F13.a 10 885,1Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 10 897,0

F13.b 54 842,7Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 65 996,0

F14F14F14F14 104 073,4104 073,4104 073,4104 073,4KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 132 054,3132 054,3132 054,3132 054,3

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15F15F15F15 Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 66 516,760 732,4

F16F16F16F16 66 516,766 516,766 516,766 516,7A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 60 732,460 732,460 732,460 732,4
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Önkormányzati alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

megoszlás %-ában

Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

Kormányzati fő funkciók

ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK 16,614,2

F01F01F01F01 16,116,116,116,1Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások 13,813,813,813,8

F01.a 15,4Törvényhozó és végrehajtó szervek 13,1

F01.b 0,5Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások 0,4

F01.c Külügyek

F01.d Alapkutatás

F01.e Műszaki fejlesztés

F01.f 0,2Egyéb általános közösségi szolgáltatások 0,2

F02F02F02F02 0,10,10,10,1VédelemVédelemVédelemVédelem 0,10,10,10,1

F03F03F03F03 0,50,50,50,5Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság 0,40,40,40,4

F03.a Igazságszolgáltatás

F03.b 0,4Rend- és közbiztonság 0,3

F03.c 0,1Tűzvédelem 0,1

F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

JÓLÉTI FUNKCIÓK 59,265,5

F04F04F04F04 19,319,319,319,3Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások 28,728,728,728,7

F04.a 7,9Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás 15,8

F04.b 3,4Középfokú oktatás 6,4

F04.c Felsőfokú oktatás

F04.d 8,0Egyéb oktatás 6,4

F05F05F05F05 4,54,54,54,5EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy 5,85,85,85,8

F05.a 0,1Kórházi tevékenységek és szolgáltatások 2,0

F05.b 0,7Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat 0,5

F05.c 3,2Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás 2,5

F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

F05.e 0,5Egyéb egészségügy 0,8

F06F06F06F06 16,316,316,316,3Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások 15,815,815,815,8

F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

F06.b 0,1Nyugellátások 0,1

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások

F06.d 6,8Munkanélküli ellátások 5,3

F06.e 0,7Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások 0,6

F06.f 2,9Egyéb szociális támogatások 2,6

F06.g 5,8Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások 7,2

F07F07F07F07 12,012,012,012,0Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások 9,49,49,49,4

F08F08F08F08 7,17,17,17,1Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások 5,95,95,95,9

F08.a 1,7Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások 1,3

F08.b 4,6Kulturális tevékenységek és szolgáltatások 3,9

F08.c 0,2Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások 0,1

F08.d Hitéleti tevékenységek

F08.e Párttevékenységek

F08.f 0,6Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek 0,5

GAZDASÁGI FUNKCIÓK 21,218,2

F09F09F09F09 TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

F10F10F10F10 0,10,10,10,1MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás 0,10,10,10,1

F11F11F11F11 4,54,54,54,5Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar 3,53,53,53,5

F12F12F12F12 9,39,39,39,3Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások 7,47,47,47,4

F12.a 7,3Közúti közlekedési tevékenységek 5,8

F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások 0,1

F12.c 0,1Távközlés 0,1

F12.d 1,8Egyéb közlekedés és szállítás 1,4

F13F13F13F13 2,92,92,92,9Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 2,62,62,62,6

F13.a 0,5Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai 0,4

F13.b 2,4Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások 2,3

F14F14F14F14 4,54,54,54,5KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem 4,54,54,54,5

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15F15F15F15 Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás

FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK 2,92,1

F16F16F16F16 2,92,92,92,9A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek 2,12,12,12,1

Kiadások összesen 100,0100,0
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Önkormányzati alrendszer konszolidált funkcionális kiadásai
(pénzforgalmi szemléletben)

GDP %-ában

2013. évi 2013. évi 2013. évi 2013. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

2012. évi 2012. évi 2012. évi 2012. évi 
elelelelőőőőirányzatirányzatirányzatirányzat

Kormányzati fő funkciók
Főcsoport neve

Csoport neve

Fő- 
csoport 
száma

Cso-
port 

száma

1,251,41ÁLLAMI M ŰKÖDÉSI FUNKCIÓK

1,211,211,211,211,371,371,371,37F01F01F01F01 Általános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatásokÁltalános közösségi szolgáltatások

1,151,30F01.a Törvényhozó és végrehajtó szervek

0,040,04F01.b Pénzügyi és költségvetési tevékenységek és szolgáltatások

F01.c Külügyek

F01.d Alapkutatás

F01.e Műszaki fejlesztés

0,020,02F01.f Egyéb általános közösségi szolgáltatások

0,010,010,010,01F02F02F02F02 VédelemVédelemVédelemVédelem

0,040,040,040,040,040,040,040,04F03F03F03F03 Rendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonságRendvédelem és közbiztonság

F03.a Igazságszolgáltatás

0,030,03F03.b Rend- és közbiztonság

0,010,01F03.c Tűzvédelem

F03.d Büntetésvégrehajtási igazgatás és működtetés

4,446,52JÓLÉTI FUNKCIÓK

1,451,451,451,452,862,862,862,86F04F04F04F04 Oktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatásokOktatási tevékenységek és szolgáltatások

0,591,58F04.a Iskolai előkészítés és alapfokú oktatás

0,260,64F04.b Középfokú oktatás

F04.c Felsőfokú oktatás

0,600,64F04.d Egyéb oktatás

0,340,340,340,340,580,580,580,58F05F05F05F05 EgészségügyEgészségügyEgészségügyEgészségügy

0,010,20F05.a Kórházi tevékenységek és szolgáltatások

0,050,05F05.b Háziorvosi és gyermekorvosi szolgálat

0,240,25F05.c Rendelői, orvosi, fogorvosi ellátás

F05.d Közegészségügyi tevékenységek és szolgáltatások

0,040,08F05.e Egyéb egészségügy

1,221,221,221,221,571,571,571,57F06F06F06F06 Társadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatásokTársadalombiztosítási és jóléti szolgáltatások

F06.a Táppénz, anyasági vagy ideiglenes rokkantsági juttatások

0,010,01F06.b Nyugellátások

F06.c Egyéb társadalombiztosítási ellátások

0,510,53F06.d Munkanélküli ellátások

0,050,06F06.e Családi pótlékok és gyermekeknek járó juttatások

0,220,26F06.f Egyéb szociális támogatások

0,430,71F06.g Szociális és jóléti intézményi szolgáltatások

0,900,900,900,900,930,930,930,93F07F07F07F07 Lakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatásokLakásügyek, települési és közösségi tevékenységek és szolgáltatások

0,530,530,530,530,580,580,580,58F08F08F08F08 Szórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatásokSzórakoztató, kulturális, és vallási tevékenységek és szolgáltatások

0,130,13F08.a Sport és szabadidős tevékenységek és szolgáltatások

0,340,39F08.b Kulturális tevékenységek és szolgáltatások

0,010,01F08.c Műsorszórási és kiadói tevékenységek és szolgáltatások

F08.d Hitéleti tevékenységek

F08.e Párttevékenységek

0,050,05F08.f Egyéb közösségi és kulturális tevékenységek

1,591,81GAZDASÁGI FUNKCIÓK

F09F09F09F09 TüzelTüzelTüzelTüzelőőőő- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok- és üzemanyag, valamint energiaellátási feladatok

0,010,010,010,010,010,010,010,01F10F10F10F10 MezMezMezMezőőőő-, erd-, erd-, erd-, erdőőőő- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás- , hal- és vadgazdálkodás

0,340,340,340,340,350,350,350,35F11F11F11F11 Bányászat és iparBányászat és iparBányászat és iparBányászat és ipar

0,690,690,690,690,740,740,740,74F12F12F12F12 Közlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatásokKözlekedési és távközlési tevékenységek és szolgáltatások

0,550,58F12.a Közúti közlekedési tevékenységek

0,01F12.b Vasúti közlekedésügyek és szolgáltatások

0,010,01F12.c Távközlés

0,140,14F12.d Egyéb közlekedés és szállítás

0,210,210,210,210,260,260,260,26F13F13F13F13 Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatásokEgyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,040,04F13.a Többcélú fejlesztési témák tevékenységei és szolgáltatásai

0,180,23F13.b Egyéb gazdasági tevékenységek és szolgáltatások

0,340,340,340,340,450,450,450,45F14F14F14F14 KörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelemKörnyezetvédelem

ÁLLAMADÓSSÁG-KEZELÉS

F15F15F15F15 Államadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartásÁllamadósság kezelés, államháztartás

0,220,21FUNKCIÓBA NEM SOROLHATÓ TÉTELEK

0,220,220,220,220,210,210,210,21F16F16F16F16 A fA fA fA főőőőcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételekcsoportokba nem sorolható tételek
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millió forint

EU
Központi 

költségvetési 
forrás

Összesen

Költségvetésben megjelen ő EU támogatások 1 531 698,8 258 398,7 1 790 097,5
Strukturális támogatások 1 353 437,6 181 659,5 1 535 097,1

Nemzeti Stratégiai Referenciakeret* 1 321 140,2 175 947,1 1 497 087,3
Területi együttműködést elősegítő strukturális 
támogatások

32 297,4 5 712,4 38 009,8

Vidékfejlesztési és halászati támogatások 156 992,4 61 800,4 218 792,8
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 155 104,8 61 171,2 216 276,0
Halászati Operatív Program 1 887,6 629,2 2 516,8

Egyéb európai uniós támogatások 21 268,8 14 938,8 36 207,6
Uniós támogatások utólagos megtérülése 24 182,8 0,0 24  182,8

Költségvetésben megjelen ő EU források összesen 1 555 881,6 258 398,7 1 814 280,3

Agrárpiaci támogatások ** 18 414,3
Közvetlen termelői támogatások 446 319,1
"Meglévő politikák" jogcímen nyújtott támogatások n. a.

464 733,4

2 020 615,0

283 599,8

* A központi költségvetési forrás tartalmazza az elkülönített állami pénzalaptól átvett pénzeszközöket is.
** Nem tartalmazza az intervenciós felvásárlás során vételárra fordított kiadásokat, illetve az intervenciós értékesítés bevételeit, tartalmazza 
a raktározási, szállítási, bevizsgálási költségtérítés, valamint a központi költségvetés bevételeként elszámolásra kerülő finanszírozási 
költségtérítés összegét.

A 2013. évi költségvetési törvényjavaslatban megjelen ő és az azon kívüli EU transzferek

Költségvetésben megjelen ő összegek

Költségvetésen kívüli tételek

Összesen

Kifizetend ő, illetve megel őlegezend ő EU források mindösszesen

Hozzájárulás az EU költségvetéséhez
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millió forint

Irányszám
2013.

446 319,1
100,0

194 272,3
251 946,8
238 174,4
13 772,4
18 414,3

375,0
18 039,3

-
464 733,4

24 000,0
Az európai uniós közvetlen mez őgazdasági támogatások nemzeti kiegészítése
(top-up támogatás)

* Az európai uniós előírások értelmében az adott évi jogalap alapján járó egységes területalapú támogatásokat tárgyév december 1-
jétől a következő év június 30-ig lehet kifizetni. Ezen támogatásokat a Magyar Állam a Kincstári Egységes Számláról (KESZ)
megelőlegezi, majd a megelőlegezett támogatásokat az Európai Unió két hónappal később megtéríti. 

Egyéb agrárpiaci támogatások
Összesen:

Belpiaci támogatások

Az Európai Mez őgazdasági Garancia Alapból nyújtott közvetlen terme lői és agrárpiaci támogatások és 
az ahhoz nyújtott nemzeti kiegészítés

Közvetlen termel ői támogatások*
2011. évi jogalap alapján 2013-ben kifizetendő támogatások
2012. évi jogalap alapján 2013-ben kifizetendő támogatások
2013. évi jogalap alapján 2013-ban kifizetendő támogatások
     ebből:  SAPS
                 Egyéb közvetlen kifizetés

Agrárpiaci támogatások
Exporttámogatások
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millió forint

19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

4       Nemzeti Stratégiai Referenciakeret
1          Gazdaságfejlesztés Operatív Program 21 581,0

Működési költségvetés 28 178,7 32 940,7
Felhalmozási költségvetés 125 694,3 99 351,3

2          Közlekedés Operatív Program 56 441,1
Működési költségvetés 10 148,4 8 476,4
Felhalmozási költségvetés 319 725,1 264 956,0

3          Társadalmi megújulás Operatív Program 22 735,5
Működési költségvetés 242 071,5 221 694,4
Felhalmozási költségvetés 27 814,9 25 456,5

8          Társadalmi megújulás Operatív Program - MPA
Működési költségvetés 15 644,6 15 644,7
Felhalmozási költségvetés 635,0 634,9

14          Társadalmi infrastruktúra Operatív Program 8 245,0
Működési költségvetés 14 619,2 13 739,3
Felhalmozási költségvetés 123 241,6 115 876,5

19          Környezet és energia Operatív Program 34 351,7
Működési költségvetés 39 422,9 34 992,5
Felhalmozási költségvetés 254 132,8 224 211,5

20          Államreform Operatív Program 1 251,4
Működési költségvetés 6 802,1 6 960,0
Felhalmozási költségvetés 1 540,5 131,2

21          Elektronikus közigazgatás Operatív Program 3 252,6
Működési költségvetés 5 582,6 4 755,3
Felhalmozási költségvetés 16 101,3 13 676,0

22          Végrehajtás Operatív Program 3 412,7
Működési költségvetés 14 350,4 11 203,1
Felhalmozási költségvetés 1 213,2 947,8

Kiadás Bevétel

A Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

Feje-
zet

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés
Támogatás

2013. évi előirányzat
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Kiadás Bevétel

Feje-
zet

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés
Támogatás

2013. évi előirányzat

23          Nyugat-dunántúli Operatív Program 60,6
Működési költségvetés 1 376,3 1 383,6
Felhalmozási költségvetés 18 172,3 18 104,4

24          Közép-dunántúli Operatív Program
Működési költségvetés 2 079,6 2 076,6
Felhalmozási költségvetés 20 993,9 20 996,9

25          Dél-dunántúli Operatív Program 493,2
Működési költségvetés 1 267,2 1 237,4
Felhalmozási költségvetés 25 554,1 25 090,7

26          Dél-alföldi Operatív Program 837,6
Működési költségvetés 2 073,5 2 006,7
Felhalmozási költségvetés 28 715,5 27 944,7

27          Észak-alföldi Operatív Program 2 716,4
Működési költségvetés 3 131,2 2 980,0
Felhalmozási költségvetés 49 251,2 46 686,0

28          Észak-magyarországi Operatív Program 2 723,2
Működési költségvetés 3 483,7 3 278,1
Felhalmozási költségvetés 41 266,2 38 748,6

29          Közép-magyarországi Operatív Program 1 565,5
Működési költségvetés 6 340,7 6 148,6
Felhalmozási költségvetés 46 462,8 45 089,4

1 497 087,3 1 337 419,8 159 667,5Összesen
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millió forint

19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK
2    Fejezeti kezelésű előirányzatok

5       Területi Együttműködés
1          Európai Területi Együttműködés

1             ETE HU-SK 1 136,0
Működési költségvetés 4 135,4 3 514,1
Felhalmozási költségvetés 3 436,7 2 922,0

2             ETE HU-RO 1 685,5
Működési költségvetés 5 803,7 4 937,2
Felhalmozási költségvetés 5 431,6 4 612,6

3             ETE HU-SER 550,5
Működési költségvetés 2 006,5 1 606,3
Felhalmozási költségvetés 756,5 606,2

4             ETE HU-CRO 606,1
Működési költségvetés 2 899,3 2 338,1
Felhalmozási költségvetés 234,5 189,6

5             ETE SEES 676,9
Működési költségvetés 7 638,8 6 978,8
Felhalmozási költségvetés 159,3 142,4

6             ETE AU-HU 154,9
Működési költségvetés 398,6 291,8
Felhalmozási költségvetés 180,5 132,4

7             ETE SLO-HU 134,1
Működési költségvetés 406,1 282,5
Felhalmozási költségvetés 34,4 23,9

8             ETE CES 114,4
Működési költségvetés 469,9 357,7
Felhalmozási költségvetés 9,5 7,3

9             INTERREG IVC 82,3
Működési költségvetés 263,8 183,2
Felhalmozási költségvetés 1,7

10             ENPI HU-SK-RO-UA együttműködési program 559,7
Működési költségvetés 3 726,0 3 171,3
Felhalmozási költségvetés 5,0

2          INTERACT 2007-2013 12,0
Működési költségvetés 12,0

38 009,8 32 297,4 5 712,4

Kiadás

Összesen

Bevétel

Területi együttm űködést el ősegítő strukturális támogatások

Feje-
zet

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés
Támogatás

2013. évi előirányzat
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millió forint

12 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

11       Vidékfejlesztési és halászati programok
2          Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (II. NVT)

1             I. tengely: A mezőgazdaság és erdészeti ágazat versenyképességének javítása

1 126,9

Felhalmozási költségvetés 252,0 125,1

3 835,1

Felhalmozási költségvetés 3 248,0 2 412,9
9                Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése – komplex (nem konvergencia célterület) 704,9

Felhalmozási költségvetés 1 400,0 695,1
10                Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, állattartó telepek korszerűsítése – komplex (konvergencia célterület) 6 067,6

Felhalmozási költségvetés 23 600,0 17 532,4
15                Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 109,4

Működési költségvetés 217,3 107,9
16                Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatás (konvergencia célterület) 1 061,7

Működési költségvetés 4 129,6 3 067,9
19                Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (nem konvergencia célterület) 65,4

Működési költségvetés 130,0 64,6
20                Termelői csoportok felállításának és adminisztratív működtetésének támogatása (konvergencia célterület) 635,2

Működési költségvetés 2 470,7 1 835,5

Bevétel Támogatás

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Feje-
zet

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Intéz-
ke-
dés

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Kiadás

               Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, növénytermesztésben, kertészetben és állattenyésztésben alkalmazott – önálló 
               építéssel nem járó – gépek, technológiai berendezések beszerzése (nem konvergencia célterület)

               Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése, növénytermesztésben, kertészetben és állattenyésztésben alkalmazott – önálló
               építéssel nem járó – gépek, technológiai berendezések beszerzése (konvergencia célterület)

Működési költségvetés 2 470,7 1 835,5
23                Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (nem konvergencia célterület) 421,9

Működési költségvetés 838,0 416,1

24 33,2

Működési költségvetés 66,0 32,8

25 137,3

Működési költségvetés 534,0 396,7
26                Általános agrárpolitikai ügyféltájékoztatás (közbeszerzés) (konvergencia célterület) 348,6

Működési költségvetés 1 356,0 1 007,4
27                Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Öntözés, melioráció, vízgazd (konvergencia célterület) 1 028,4

Felhalmozási költségvetés 4 000,0 2 971,6
28                Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Öntözés, melioráció, vízgazd (nem konvergencia célterület) 503,5

Felhalmozási költségvetés 1 000,0 496,5
29                Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Kertészet korszerűsítése (konvergencia célterület) 1 259,8

Felhalmozási költségvetés 4 900,0 3 640,2
30                Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése - Kertészet korszerűsítése (nem konvergencia célterület) 50,4

Felhalmozási költségvetés 100,0 49,6

               Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
               támogatás (konvergencia célterület)

               Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó
               támogatás (nem konvergencia célterület)
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Bevétel Támogatás

Feje-
zet

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Intéz-
ke-
dés

Megnevezés

2013. évi előirányzat

Kiadás

37 73,1

Felhalmozási költségvetés 284,3 211,2

38 17,0

Felhalmozási költségvetés 33,7 16,7
41                Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése (konvergencia célterület) 4 407,5

Felhalmozási költségvetés 17 143,2 12 735,7
42                 Mezőgazdasági és erdészeti termékek értéknövelése (nem konvergencia célterület) 2 157,9

Felhalmozási költségvetés 4 285,8 2 127,9
45                A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (konvergencia célterület) 14,6

Működési költségvetés 56,8 42,2
46                A mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása (korai nyugdíjbavonulás) (nem konvergencia célterület) 2,4

Működési költségvetés 4,8
Felhalmozási költségvetés 2,4

49 402,8

Felhalmozási költségvetés 800,0 397,2
50                Nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítése (konvergencia) 1 208,4

Felhalmozási költségvetés 4 700,0 3 491,6
53                Ültevények korszerűsítése, telepítése (konvergencia) 113,2

Felhalmozási költségvetés 440,3 327,1
54                Ültevények korszerűsítése, telepítése (nem konvergencia) 24,4

Felhalmozási költségvetés 48,4 24,0
55                Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) 453,1

Felhalmozási költségvetés 900,0 446,9

               Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó
               támogatások (konvergencia célterület)

               Az évelő lágy szárú, valamint a rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények telepítéséhez nyújtandó
               támogatások (nem konvergencia célterület)

               Nem élelmiszeripari célú kiskapacitású, növényi alapú nyersszesz, nyersolaj előállító üzemek létesítéséhez nyújtandó
               támogatás (nem konvergencia célterület)

Felhalmozási költségvetés 900,0 446,9
56                Mezőgazdasági utak fejlesztéséhez nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) 797,0

Felhalmozási költségvetés 3 100,0 2 303,0
59                Baromfi telepek korszerűsítése (nem konvergencia célterület) 3,2

Felhalmozási költségvetés 6,4 3,2
60                Baromfi telepek korszerűsítése (konvergencia célterület) 24,1

Felhalmozási költségvetés 93,6 69,5
63                Erdészeti célra használt géppark fejlesztése (nem konvergencia célterület) 3,5

Felhalmozási költségvetés 6,9 3,4
64                Erdészeti célra használt géppark fejlesztése (konvergencia célterület) 57,8

Felhalmozási költségvetés 224,7 166,9
69                Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések (nem konvergencia célterület) 50,4

Működési költségvetés 100,0 49,6
70                Mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó szakmai képzések (konvergencia célterület) 128,6

Működési költségvetés 500,0 371,4
75                Kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése (nem konvergencia célterület) 137,3

Felhalmozási költségvetés 272,7 135,4
76                Kertészeti ültetvények korszerűsítése, telepítése (konvergencia célterület) 668,0

Felhalmozási költségvetés 2 598,1 1 930,1
77                Gyümölcsültetvény korszerűsítés (nem konvergencia) 453,1

Felhalmozási költségvetés 900,0 446,9
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Kiadás

78                Gyümölcsültetvény korszerűsítés (konvergencia) 25,7
Felhalmozási költségvetés 100,0 74,3

79                Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölésének támogatás (nem konvergencia terület) 35,2
Működési költségvetés 70,0 34,8

80                Juh-és kecske állatállomány elektronikus jelölésének támogatás (konvergencia terület) 239,1
Működési költségvetés 930,0 690,9

2             II. tengely: A környezet és a vidék fejlesztése
1                Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) NVT 3 178,0

Működési költségvetés 7 020,0 3 842,0
2                Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület) 9 598,0

Működési költségvetés 46 980,0 37 382,0
3                Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (nem konvergencia célterület) 206,0

Működési költségvetés 455,0 249,0
4                Kedvezőtlen adottságú területek (LFA) támogatása (konvergencia célterület) 622,1

Működési költségvetés 3 045,0 2 422,9
7                A mezőgazdasági földterületek erdősítése (nem konvergencia célterület) 106,2

Felhalmozási költségvetés 234,7 128,5
8                A mezőgazdasági földterületek erdősítése (konvergencia célterület) 431,6

Felhalmozási költségvetés 2 112,7 1 681,1
9                Agrár-környezetgazdálkodás (nem konvergencia célterület) (NVT determináció) 3,5

Működési költségvetés 7,8 4,3
10                Agrár-környezetgazdálkodás (konvergencia célterület)(NVT determináció) 10,7

Működési költségvetés 52,2 41,5
11                Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) 29,4

Működési költségvetés 65,0 35,6
12                Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) 88,912                Nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) 88,9

Működési költségvetés 435,0 346,1
15                Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (konvergencia célterület) 533,2

Működési költségvetés 2 610,0 2 076,8
16                Natura 2000 kifizetések mezőgazdasági területeken (nem konvergencia célterület) 176,6

Működési költségvetés 390,0 213,4
17                Erdő környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások (nem konvergencia célterület) 0,9

Működési költségvetés 2,0 1,1
18                Erdő környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások (konvergencia célterület) 81,7

Működési költségvetés 400,0 318,3
21                Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése (nem konvergencia célterület) 18,1

Működési költségvetés 40,0 21,9
22                Az erdészeti potenciál helyreállítása és megelőző intézkedések bevezetése (konvergencia célterület) 14,3

Működési költségvetés 70,0 55,7
49                Erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatás (nem konvergencia célterület) 4,5

Működési költségvetés 10,0 5,5
51                EMVA - Agrárerdészeti rendszerek létrehozása (nem konvergencia célterület) 13,6

Felhalmozási költségvetés 30,0 16,4
52                EMVA - Agrárerdészeti rendszerek létrehozása (konvergencia célterület) 14,3

Felhalmozási költségvetés 70,0 55,7
55                Növényi génetikai erőforrások megőrzése (nem konvergencia célterület) 30,6
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Működési költségvetés 67,6 37,0
56                Növényi génetikai erőforrások megőrzése (konvergencia célterület) 92,4

Működési költségvetés 452,4 360,0
57                Őshonos állat (nem konvergencia célterület) 44,4

Működési költségvetés 98,0 53,6
58                Őshonos állat (konvergencia célterület) 245,2

Működési költségvetés 1 200,0 954,8
61                Erdőszerkezet átalakítása (konvergencia célterület) 51,1

Működési költségvetés 250,0 198,9
63                NVT MgTE (nem konvergencia célterület) 105,8

Felhalmozási költségvetés 233,7 127,9
64                NVT MgTE (konvergencia célterület) 429,8

Felhalmozási költségvetés 2 103,9 1 674,1
65                Tejágazat átalakítását kísérő állatjóléti támogatás (nem konvergencia célterület) 204,3

Működési költségvetés 583,6 379,3
66                Tejágazat átalakítását kísérő állatjóléti támogatás (konvergencia célterület) 5 473,9

Működési költségvetés 6 861,1 1 387,2
3             III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken és a diverzifikáció ösztönzése

3                Turisztikai tevékenységek ösztönzése (nem konvergencia célterület) 460,3
Felhalmozási költségvetés 920,0 459,7

4                Turisztikai tevékenységek ösztönzése (konvergencia célterület) 2 086,2
Felhalmozási költségvetés 8 305,0 6 218,8

5                A kulturális örökség megőrzése (nem konvergencia célterület) 310,2
Felhalmozási költségvetés 620,0 309,8

6                A kulturális örökség megőrzése (konvergencia célterület) 1 414,3
Felhalmozási költségvetés 5 630,0 4 215,7Felhalmozási költségvetés 5 630,0 4 215,7

7                Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (nem konvergencia célterület) 367,2
Felhalmozási költségvetés 734,0 366,8

8                Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása (konvergencia célterület) 1 708,2
Felhalmozási költségvetés 6 800,0 5 091,8

11                Helyi Akciócsoport (nem konvergencia célterület) 13,8
Működési költségvetés 27,8 14,0

12                Helyi Akciócsoport (konvergencia célterület) 114,2
Működési költségvetés 454,5 340,3

13                Falumegújítás és -fejlesztés (nem konvergencia célterület) 345,2
Felhalmozási költségvetés 690,0 344,8

14                Falumegújítás és -fejlesztés (konvergencia célterület) 1 577,5
Felhalmozási költségvetés 6 280,0 4 702,5

15                Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (nem konvergencia célterület) 446,3
Felhalmozási költségvetés 892,0 445,7

16                Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (konvergencia célterület) 2 016,6
Felhalmozási költségvetés 8 028,0 6 011,4
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4             IV. tengely: Leader programok
4                Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés  (konvergencia célterület) 397,1

Felhalmozási költségvetés 1 960,8 1 563,7
5                Működési költségek, készségek elsajátítása, ösztönzés  (nem konvergencia célterület) 50,9

Felhalmozási költségvetés 112,9 62,0
6                EMVA - Helyi fejlesztési stratégiák végrehajtása. Életminőség/diverzifikáció (konvergencia célterület) 1 348,6

Működési költségvetés 6 660,0 5 311,4

7 333,9

Működési költségvetés 740,0 406,1
5             Technikai segítségnyújtás

1                TS Vidékfejlesztési Program lebonyolítása - konvergencia régió 1 484,9
Működési költségvetés 5 700,0 4 215,1

216 276,0 155 104,8 61 171,2

               Helyi fejlesztési stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások,
               Életminőség/diverzifikáció (nem konvergencia célterület)

Összesen
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millió forint

12 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

11       Vidékfejlesztési és halászati programok
3          Halászati Operatív Program

1

               Akvakultúra 325,0
Felhalmozási költségvetés 1 300,0 975,0

               Halfeldolgozás 32,1
Felhalmozási költségvetés 128,4 96,3

               Halászati Környezet Gazdálkodás (HKP) konvergencia célterület 100,0
Felhalmozási költségvetés 400,0 300,0

               Természetes vízi halászat 5,0
Felhalmozási költségvetés 20,0 15,0

2             Közös érdekeket célzó intézkedések (III. tengely) 139,1
Működési költségvetés 556,4 417,3

3             Technikai segítségnyújtás (V. tengely) 28,0
Működési költségvetés 112,0 84,0

2 516,8 1 887,6 629,2

Kiadás

            Akvakultúra, belvízi halászat és a halászati és akvakultúra termékek feldolgozása és
            forgalmazása (II. tengely)

Összesen

Bevétel

A Halászati Operatív Program

Feje-
zet

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés
Támogatás

2013. évi előirányzat
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millió forint

12 XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

4       Uniós programok kiegészítő támogatása
6          Méhészeti Nemzeti Program 601,8

Működési költségvetés 601,8
7          Igyál tejet program 1 500,0

Működési költségvetés 1 500,0
8          Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ) támogatása 2 200,0

Működési költségvetés 2 200,0
9          Egyes állatbetegségek megelőzésének és felszámolásának támogatása 1 180,0

Működési költségvetés 1 180,0
10          Uniós Programok ÁFA fedezete 1 560,0

Működési költségvetés 1 560,0
11          Iskolagyümölcs program 1 211,0

Működési költségvetés 1 211,0
14 XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM

20    Fejezeti kezelésű előirányzatok
9       Szolidaritási programok

1          Európai Menekültügyi Alap 156,3
Működési költségvetés 516,9 360,6

2          Integrációs Alap 243,5
Működési költségvetés 813,0 569,5

3          Visszatérési Alap 153,2
Működési költségvetés 515,0 361,8

4          Külső Határok Alap 1 254,3
Működési költségvetés 845,2 2 969,9
Felhalmozási költségvetés 3 379,0

5          Szolidaritási programokhoz kapcsolódó technikai költségek 78,8
Működési költségvetés 374,2 295,4

6          Szolidaritási programokhoz kapcsolódó céltartalék 45,0
Működési költségvetés 45,0

Kiadás Bevétel

Egyéb európai uniós programok

Feje-
zet

Cím Alcím

Jog-
cím-
cso-
port

Jog-
cím

Megnevezés
Támogatás

2013. évi előirányzat
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Kiadás Bevétel
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Jog-
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Megnevezés
Támogatás

2013. évi előirányzat

17 XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20    Fejezeti kezelésű előirányzatok

32       Közlekedési ágazati programok
5          TEN-T projektek

Működési költségvetés 2 122,0 207,0 1 915,0
18 XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

5    Fejezeti kezelésű előirányzatok
17       EU utazási költségtérítések

Működési költségvetés 414,0 413,6 0,4
19 XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK

2    Fejezeti kezelésű előirányzatok
6       Egyéb uniós előirányzatok

3          Svájci Alap támogatásából megvalósuló projektek 2 189,5
Működési költségvetés 14 410,5 12 221,0

6          EGT, Norvég Alap támogatásból megvalósuló projektek 2009-2014 650,0
Működési költségvetés 3 412,2 2 921,9
Felhalmozási költségvetés 1 107,8 948,1

36 207,6 21 268,8 14 938,8Összesen
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millió forint

Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 

programok Összesen

I. ORSZÁGGYŰLÉS 34 691,6 34 691,6 46 351,9 46 351,9 134% - 134%
Törvényhozás 23 823,8 23 823,8 34 041,6 34 041,6 143% - 143%

Közcélú felajánlások 267,0 267,0 340,0 340,0 127% - 127%

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 9 939,7 9 939,7 9 639,0 9 639,0 97% - 97%

Egyéb kiadások 661,1 661,1 2 331,3 2 331,3 353% - 353%

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 1 262,9 1 262,9 1 847,8 1 847,8 146% - 146%
Köztársasági Elnökség és állami kitüntések 1 233,8 1 233,8 1 847,8 1 847,8 150% - 150%

Tartalék 29,1 29,1 -

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG 1 739,6 1 739,6 1 773,8 1 773,8 102% - 102%
Alkotmánybíróság 1 690,1 1 690,1 1 773,8 1 773,8 105% - 105%

Tartalék 49,5 49,5 -

IV. ALAPVETŐ JOGOK BIZTOSÁNAK HIVATALA 1 200,9 1 200,9 1 138,2 1 138,2 95% - 95%
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1 164,9 1 164,9 1 138,2 1 138,2 98% - 98%

Tartalék 36,0 36,0 -

V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 7 240,5 7 240,5 7 680,8 7 680,8 106% - 106%
Állami Számvevőszék 7 023,9 7 023,9 7 680,8 7 680,8 109% - 109%

Tartalék 216,6 216,6 -

VI. BÍRÓSÁGOK 79 814,2 79 814,2 86 267,2 86 267,2 108% - 108%
Bíróságok és az ítélkezés körülményeinek javítása 77 746,1 77 746,1 86 267,2 86 267,2 111% - 111%

Tartalék 2 068,1 2 068,1 -

VIII. ÜGYÉSZSÉG 36 869,6 36 869,6 36 802,8 36 802,8 100% - 100%

Ügyészség, kártérítés és EU feladatok 35 897,5 35 897,5 36 802,8 36 802,8 103% - 103%

Tartalék 972,1 972,1 -

A 2013. évi központi költségvetési törvényjavaslatban megjelenő intézményi és fejezeti kezelésű hazai és EU-s programok

2013/20122012. évi kiadások 2013. évi kiadások
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Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 

programok Összesen

2013/20122012. évi kiadások 2013. évi kiadások

X. KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 170 877,6 34 641,4 205 519,0 233 534,5 29 607,6 263 142,1 137% 85% 128%
Területi közigazgatás, kormányhivatalok és nemzetpolitika 154 042,0 34 641,4 188 683,4 195 089,4 29 607,6 224 697,0 127% 85% 119%

Kártalanítás és jogi segítségnyújtás 591,9 591,9 585,0 585,0 99% - 99%

Képzés, oktatás, kutatóintézetek 4 769,6 4 769,6 7 445,5 7 445,5 156% - 156%

Szociális feladatok és Nemzeti Együttműködési Alap 19 085,9 19 085,9 - - -

Kulturális, nemzetiségi és egyházi támogatások 7 826,1 7 826,1 6 943,7 6 943,7 89% - 89%

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 3 648,0 3 648,0 4 185,0 4 185,0 115% - 115%

Egyéb kiadások 200,0 200,0 - - -

XI. MINISZTERELNÖKSÉG 12 781,4 12 781,4 18 096,2 18 096,2 142% - 142%
Miniszterelnökség 4 693,7 4 693,7 9 055,6 9 055,6 193% - 193%

Közösségi és kulturális kiadások 152,2 152,2 152,2 152,2 100% - 100%

Egyéb kiadások 7 935,5 7 935,5 8 888,4 8 888,4 112% - 112%

XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 141 774,1 462 542,2 604 316,3 141 549,3 454 140,1 595 689,4 100% 98% 99%

Igazgatás és kártérítések 5 780,9 5 780,9 5 685,8 5 685,8 98% - 98%

Mezőgazdasági középfokú oktatás intézményei 5 217,8 5 217,8 5 380,5 5 380,5 103% - 103%

Mezőgazdaság 92 036,8 240 390,4 332 427,2 95 888,7 227 045,6 322 934,3 104% 94% 97%

Országos Meteorológiai Szolgálat és vízügyi feladatok 1 853,7 1 853,7 1 664,7 1 664,7 90% - 90%

Nemzeti Parkok és környezetvédelem 30 507,7 222 151,8 252 659,5 29 528,4 227 094,5 256 622,9 97% 102% 102%

Egyéb kiadások 6 377,2 6 377,2 3 401,2 3 401,2 53% - 53%

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 233 758,8 233 758,8 237 635,0 237 635,0 102% - 102%

Igazgatás 5 029,4 5 029,4 4 874,7 4 874,7 97% - 97%

Honvédelem 206 492,2 206 492,2 211 807,1 211 807,1 103% - 103%

Honvédkórház 20 994,5 20 994,5 20 711,0 20 711,0 99% - 99%

Egyéb kiadások 1 242,7 1 242,7 242,2 242,2 19% - 19%

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM 401 828,5 102 421,3 504 249,8 415 295,3 103 212,4 518 507,7 103% 101% 103%

Igazgatás 3 871,3 3 871,3 3 862,6 3 862,6 100% - 100%

Rendvédelem 373 460,9 3 213,2 376 674,1 384 153,5 4 643,4 388 796,9 103% 145% 103%

Képzés, oktatás, és kutatóintézetek 1 359,5 1 359,5 1 390,9 1 390,9 102% - 102%

Menekültügyek 5 830,1 1 398,0 7 228,1 6 457,9 1 844,9 8 302,8 111% 132% 115%

Kulturális, nemzetiségi és egyházi támogatások, településfejlesztés 1 597,9 53 901,0 55 498,9 1 805,1 48 347,3 50 152,4 113% 90% 90%

Vízügyi Igazgatóságok 11 378,8 43 909,1 55 287,9 16 400,3 48 376,8 64 777,1 144% 110% 117%

Egyéb kiadások 4 330,0 4 330,0 1 225,0 1 225,0 28% - 28%
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Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 
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2013/20122012. évi kiadások 2013. évi kiadások

XV. NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM 61 197,9 330 139,5 391 337,4 64 299,5 372 900,2 437 199,7 105% 113% 112%

Igazgatás, Magyar Államkincstár, Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal, 

Nemzeti Innovációs Hivatal és nemzetközi kapcsolatok 37 160,6 37 160,6 37 187,0 37 187,0 100% - 100%

Nemzetgazdasági programok 19 980,9 330 139,5 350 120,4 26 309,1 372 900,2 399 209,3 132% 113% 114%

Egyéb kiadások 4 056,4 4 056,4 803,4 803,4 20% - 20%

XVI. NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL 132 248,2 132 248,2 137 523,3 137 523,3 104% - 104%

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 339 310,4 444 624,4 783 934,8 312 244,0 393 231,3 705 475,3 92% 88% 90%

Igazgatás 21 322,1 21 322,1 18 931,3 18 931,3 89% - 89%

Egészségügyi intézmények 1 545,0 1 545,0 -

Oktatási, kulturális és sport PPP programok 21 061,3 21 061,3 21 102,0 21 102,0 100% - 100%

Energiagazdálkodás 5 584,8 25 108,2 30 693,0 7 325,0 25 883,7 33 208,7 131% 103% 108%

Földtani kutatóintézetek 3 480,5 3 480,5 3 213,4 3 213,4 92% - 92%

Közlekedés- és távközlés-fejlesztés 250 853,0 395 816,3 646 669,3 229 277,6 353 240,1 582 517,7 91% 89% 90%

Többcélú fejlesztési témák 30 643,7 22 972,9 53 616,6 31 849,7 10 089,4 41 939,1 104% 44% 78%

Fenntartható életmód 370,0 727,0 1 097,0 545,0 4 018,1 4 563,1 147% 553% 416%

Egyéb kiadások 4 450,0 4 450,0 -

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 58 457,3 413,8 58 871,1 62 560,5 414,0 62 974,5 107% 100% 107%

Igazgatás 58 442,3 413,8 58 856,1 62 535,5 414,0 62 949,5 107% 100% 107%

Információs Hivatal - - -

Egyéb kiadások 15,0 15,0 25,0 25,0 167% - 167%

XIX. UNIÓS FEJLESZTÉSEK 28 615,2 112 751,0 141 366,2 24 410,4 112 628,9 137 039,3 85% 100% 97%
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és  az intézményrendszert szolgáló 

technikai segítségnyújtás 22 822,8 42 116,2 64 939,0 19 137,6 51 542,2 70 679,8 84% 122% 109%

Közlekedésfejlesztés 4 000,0 4 000,0 3 548,3 3 548,3 89% - 89%

Gazdaság- és területfejlesztés* 1 634,5 65 950,7 67 585,2 1 624,5 56 940,4 58 564,9 99% 86% 87%

Egyéb fejlesztések 157,9 4 684,1 4 842,0 100,0 4 146,3 4 246,3 63% 89% 88%
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Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 

programok Összesen Hazai

EU-s 

programok Összesen

2013/20122012. évi kiadások 2013. évi kiadások

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1 284 042,4 293 976,4 1 578 018,8 1 867 272,9 328 109,4 2 195 382,3 145% 112% 139%

Igazgatás és Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 15 081,9 15 081,9 17 141,1 17 141,1 114% - 114%

Oktatási intézmények 562 813,3 118 090,6 680 903,9 969 199,2 140 502,4 1 109 701,6 172% 119% 163%

Egészségügyi feladatok 350 898,1 124 416,0 475 314,1 437 458,8 120 105,9 557 564,7 125% 97% 117%

Szociális feladatok 78 158,2 51 469,8 129 628,0 148 232,0 67 501,1 215 733,1 190% 131% 166%

Kulturális és közösségi szolgáltatások 102 157,0 102 157,0 111 667,5 111 667,5 109% - 109%

Megváltozott munkaképességűek támogatása 36 345,3 36 345,3 35 847,2 35 847,2 99% - 99%

Megyei intézményfenntartó szervek, átvett intézmények 138 588,6 138 588,6 147 727,1 147 727,1 107% - 107%

XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL 2 363,0 2 363,0 2 341,7 2 341,7 99% - 99%

Gazdasági Versenyhivatal 2 292,1 2 292,1 2 341,7 2 341,7 102% - 102%

Tartalékok 70,9 70,9 -

XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 12 435,0 12 435,0 9 622,7 9 622,7 77% - 77%

Központi Statisztikai Hivatal 12 251,5 12 251,5 9 438,2 9 438,2 77% - 77%

Egyéb kiadások 183,5 183,5 184,5 184,5 101% - 101%

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 57 483,1 57 483,1 59 112,4 59 112,4 103% - 103%

Alapkutatás 55 149,4 55 149,4 57 810,4 57 810,4 105% - 105%

Egyéb kiadások 2 333,7 2 333,7 1 302,0 1 302,0 56% - 56%

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 1 500,0 1 500,0 2 455,0 2 455,0 164% - 164%

Magyar Művészeti Akadémia 969,0 969,0 1 969,0 1 969,0 203% - 203%

Művészetek támogatása 486,0 486,0 486,0 486,0 100% - 100%

Tartalékok 45,0 45,0 -

* Megjegyzés:  több minisztérium átfogó céljaihoz kapcsolódó határokon átnyúló gazdasági, társadalmi, környezetvédelmi, oktatási, egészségügyi, kulturális és energetikai programokat tartalmaz az ágazat 

A táblázat fejezetenként, illetve ágazati megbontásban tartalmazza a 2012. és a 2013. évi hazai és európai uniós forrásokat, valamint azok változását.

Az adattábla „fiktív” ágazatonkénti besorolást képez le az uniós előirányzatok vonatkozásában. A módszertan lényege, hogy a XIX. Uniós fejlesztések fejezetben megtervezett programok, 

fejlesztési támogatások (Új Széchenyi Terv, Kohéziós Alapból finanszírozott környezetvédelmi és közlekedési projektek, egyéb uniós projektek egy része) az adott témáért szakmai 

felelősséggel bíró minisztériumhoz kapcsolódóan, ágazatonkénti felosztásban (környezetvédelmi, oktatási, egészségügyi, szociális, foglalkoztatáspolitikai, közlekedési stb.) szerepelnek.

A hazai támogatások mellett az uniós finanszírozású fejlesztések ágazatonkénti megjelenítése valósabb képet mutat az adott tárca szakpolitikai céljainak megvalósítására rendelkezésre 

álló források tekintetében.
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Egyéb adatok 
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Megnevezés
2011. XII. 31-i 

állomány
2012. XII. 31-i 

állomány
2013. XII. 31-i 

állomány
I.) Devizában fennálló adósság 10 170 430,5        9 799 542,8          9 835 161,9            
1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság 5 712 318,0          6 290 247,0          7 187 945,2            
1.1. Hitel -                         -                         -                           
1.2. Kötvény 5 712 318,0          6 290 247,0          7 187 945,2            
2.) Egyéb kötelezettségek 4 458 112,6          3 509 295,8          2 647 216,7            
2.1. Hitel 4 458 100,0          3 509 295,1          2 647 216,7            
2.2. Kötvény 12,6                      0,7                        -                           
II.) Forintban fennálló adósság 10 362 193,0        11 108 865,9        11 717 844,7          
1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság 9 908 965,7          10 684 405,1        11 515 318,9          
1.1. Hitel 540 825,5             540 825,5             540 825,5               
1.2. Kötvény 7 519 300,7          8 188 074,5          8 933 346,3            
1.3. Kincstárjegy (KTJ2 is) és egyéb rövid lejáratú kötelezettség 1 848 839,5          1 955 505,2          2 041 147,1            
2.) Egyéb kötelezettségek 453 227,2             424 460,8             202 525,8               
2.1. Hitel 50 000,0               26 000,0               12 000,0                 
2.2. Kötvény 403 227,2             398 460,8             190 525,8               
Összesen 20 532 623,5        20 908 408,7        21 553 006,6          

Az ÁKK Rt-nél elhelyezett Mark-To-Market betétek ál lománya 422 890,4 383 063,5 383 063,5
A központi költségvetés bruttó adóssága mindösszese n 20 955 513,8        21 291 472,2        21 936 070,2          
A központi költségvetés bruttó adóssága névértéken 21 023 899,8        21 368 362,7        22 013 159,2          

I.) Devizában fennálló adósság 36,1% 33,4% 32,1%
1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság 20,3% 21,4% 23,4%
1.1. Hitel 0,0% 0,0% 0,0%
1.2. Kötvény 20,3% 21,4% 23,4%
2.) Egyéb kötelezettségek 15,8% 12,0% 8,6%
2.1. Hitel 15,8% 12,0% 8,6%
2.2. Kötvény 0,0% 0,0% 0,0%
II.) Forintban fennálló adósság 36,8% 37,8% 38,2%
1.) Hiányt finanszírozó és adósságmegújító adósság 35,2% 36,4% 37,5%
1.1. Hitel 1,9% 1,8% 1,8%
1.2. Kötvény 26,7% 27,9% 29,1%
1.3. Kincstárjegy (KTJ2 is) 6,6% 6,7% 6,7%
2.) Egyéb kötelezettségek 1,6% 1,4% 0,7%
2.1. Hitel 0,2% 0,1% 0,0%
2.2. Kötvény 1,4% 1,4% 0,6%
Összesen 72,9% 71,2% 70,2%
Az ÁKK Rt-nél elhelyezett Mark-To-Market betétek állománya 1,5% 1,3% 1,2%
A központi költségvetés bruttó adóssága mindösszese n 74,4% 72,5% 71,5%
A központi költségvetés bruttó adóssága névértéken 74,7% 72,8% 71,7%

GDP (milliárd forint) 28 154,3         29 366,3         30 684,8           

A központi költségvetés bruttó adósságának alakulás a 2011-2013 között
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alsó becslés felső becslés
Üzemanyagok 46,0 53,0

Mezőgazdasági gázolaj visszatérítés 24,0 25,0
Vasút, hajózás gázolaj visszatérítése 7,0 8,0
Kereskedelmi gázolaj visszatérítése 15,0 20,0

Alkoholok 6,0 7,0
Pálinkafőzés (határérték alatt) 6,0 7,0

Összesen 52,0 60,0
Lakosság mentessége 15,0 17,0
Összesen 15,0 17,0
Érvényesített adókedvezmények 52,3 62,5

Kis- és közepes vállalkozások adókedvezménye 2,0 2,2
Fejlesztési adókedvezmény 18,0 18,0
Filmtámogatás kedvezménye 5,0 5,0
Előadó-művészeti szervezet támogatása utáni adókedvezmény 5,5 5,5
Kutatók, szoftverfejlesztők bérköltsége utáni kedvezmények 1,8 1,8
Sportcélú támogatás utáni adókedvezmény 20,0 30,0

Adóalap-csökkentő tételek 24,0 41,0
Kapott jogdíj alapján elszámolt bevétel 50 %-a 7,0 12,0
K+F kapott támogatással az előírt feltételekkel csökkentett összege 12,0 20,0
Mikro vagy kisvállalkozásnál meghatározott új eszközök üzem behelyezése érdekében 
eszközölt beruházások 5,0 9,0

Adómentesség 1,0 2,0
Összesen 77,3 105,5

Távközlési adó Adómentes határ 7,0 7,0
Családi adóalap-kedvezmény 182,2 184,7
Adót csökkentő kedvezmények 9,2 10,5

Adóelőlegnél érvényesíthető, adót csökkentő kedvezmények 3,5 3,7
Adójóváírás - -
Súlyos fogyatékosság miatt levont összeg 3,5 3,7

Adóelőlegnél nem  érvényesíthető, adót csökkentő kedvezmények 5,6 6,8
Magán-nyugdíjpénztári szolgáltatás kedvezménye 0,5 0,5
Lakáscélú hiteltörlesztésre befizetett összeg kedvezménye 4,0 5,0
Felsőoktatási tandíjként befizetett összeg kedvezménye 0,1 0,1
Mezőgazdasági őstermelői kedvezmény 0,5 0,5
Külföldön megfizetett adó kedvezménye 0,5 0,5
Felnőttképzés kedvezménye 0,1 0,1

Összesen 191,4 195,2
Foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 9,8 9,8
K+F tevékenység saját közvetlen költségének elszámolása 2,4 2,4
Összesen 12,2 12,2
Ingatlanszerzés illetéke 37,9 43,7

Lakástulajdon szerzése 8,0 9,0
Lakástulajdonok egymás közötti cseréje 1,2 1,2
Lakástulajdonok közvetett cseréje 18,0 19,0
Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzés 2,0 3,0
Telektulajdon megszerzése, ha a telken 4  éven belül lakóházat építenek 2,0 2,0
Telektulajdonon alapított vagyoni értékű jog, ha a telken 4 éven belül lakóházat építenek 0,5 1,0
Új lakás vásárlása, ha a 15 millió Ft-ot nem haladja meg a forgalmi érték 1,2 1,5
Új lakás vásárlása, ha a 30 millió Ft-ot nem haladja meg a forgalmi érték 2,0 3,0
Egyéb, 1 mrd Ft alatti értékű kedvezmények 3,0 4,0

Illetékmentes öröklés 22,0 28,0
Takarékbetét 2,0 3,0
Az örökhagyó gyermeke, házastársa, szülője, valamint a háztartásában eltartott szülő 
nélküli unokája által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20 millió forint. 20,0 25,0

Illetékmentes ajándék 3,0 5,0
Takarékbetét ajándékozás útján történő megszerzése 3,0 5,0

Illetékkedvezményes öröklés, ajándék 7,0 10,0
Lakástulajdon öröklése 5,0 7,0
Lakás vagyoni értékű jogának öröklése 2,0 3,0

Összesen 69,9 86,7
Mindösszesen 424,8 483,6

Adókedvezmények 2013 -ban

Társasági adó

Személyi 
jövedelemadó

Kedvezmény összege 2013. évben
Mrd FtAdónem Adókedvezmények (kedvezményes kulcsok nélkül)

Jövedéki adó

Energiaadó

Helyi ipar űzési adó

Illetékek

232



 

A KORMÁNYZATI SZEKTOR ADÓSSÁGA ÉS HIÁNYA AZ EURÓPAI  UNIÓ 
MÓDSZERTANA SZERINT 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásainak megfelelően ez a 
fejezet a 2013. évre tervezett adatok alapján ismerteti az államháztartás alrendszerei 
költségvetési egyenlegének összefüggését és kapcsolatát a 479/2009/EK rendelet 
szerinti kormányzati szektor hiányával, és az ugyanott meghatározott kamatkiadásokat 
figyelmen kívül hagyó elsődleges egyenlegmutatóval. 

Az államháztartás költségvetési egyenlegének összefüggése és kapcsolata a 
maastrichti deficitmutatóval és elsődleges egyenleggel (GDP százalékában) 

2013. évi 
előirányzat 

Államháztartás pénzforgalmi egyenlege -2,4 
Alrendszerenkénti bontásban:   
 - központi költségvetés pénzforgalmi egyenlege -2,1 
 - TB alapok pénzforgalmi egyenlege -0,1 
 - elkülönített alapok pénzforgalmi egyenlege 0,0 
 - helyi önkormányzatok pénzforgalmi egyenlege -0,2 
Maastrichti egyenleg (kormányzati szektor EDP egyenlege) -2,2 
 - EDP kamatkiadás -4,2 
 - EDP elsődleges egyenleg 2,0 
Alrendszerenkénti bontásban:   
 - központi költségvetés EDP egyenlege -2,0 
 - TB alapok EDP egyenlege 0,0 
 - elkülönített alapok EDP egyenlege 0,0 
 - helyi önkormányzatok EDP egyenlege -0,2 
 - államháztartáson kívüli, kormányzati szektorba sorolt szervezetek 
egyenlege 0,0 
GDP 30 685 

1. Az uniós és az államháztartási elszámolások főbb módszertani eltérései 

Az uniós statisztikai szabványok által definiált kormányzati szektor nagyobb 
szervezeti kört foglal magába, mint az államháztartás. Mindazon szervezetek 
beletartoznak, amelyek tevékenységük során közjavakat állítanak elő, a nemzeti 
jövedelem és a nemzeti vagyon elosztásában vesznek részt, irányításukat a 
kormányzati szervek végzik, és tevékenységük ellenértékében 50%-nál kisebb arányt 
képvisel az árbevétel. A kormányzati szektor statisztikai fogalma szervezeti 
besoroláson alapul: valamely szervezet vagy beletartozik, vagy nem. A korábbi, 
statisztikai hatóságok által követett gyakorlat az volt, hogy legalább 3-5 éves tartós 
tendencia alapján ítélték meg az adott szervezet gazdasági magatartását és így 
szektorbesorolását. Jelenleg egy új szervezetet lehetőleg már megalakulásakor, az 
üzleti tervek alapján be kell sorolni a megfelelő szektorba.  

A fenti statisztikai ismérvek alapján a 2013. évi költségvetés tervezési időszakára a 
kormányzati szektorba tartozó, államháztartáson kívüli szervezetek a következők: 
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– Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) Zrt., 
– Állami Autópálya Kezelő (ÁAK) Zrt., 
– Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. (BM SK 

Zrt.), 
– Diákhitel II konstrukció, 
– Duna Televízió Nonprofit Zrt., 
– Közszolgálati Közalapítvány, 
– Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt., 
– MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt., 
– Magyar Rádió Nonprofit Zrt., 
– MTI Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., 
– Magyar Televízió Nonprofit Zrt., 
– Magyar Turizmus Zrt., 
– Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, 
– Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Kft. (MÜPA Kft.), 
– Nemzeti Eszközkezelő Zrt., 
– Nemzeti Filharmónia Ingatlanfejlesztési Kft.,  
– Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt., 
– Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 
– Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa, 
– Nemzeti Színház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Zrt., 
– Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt., 
– Nyírségi Vízgazdálkodási Társulat, 
– Nyugdíjreform és Adósságcsökkentési Alap, 
– Regionális Fejlesztési Holding Zrt., 
– Csepp TV Dél-Pesti Televízió Stúdió Kft., 
– Gotthárd-Therm Fürdő és Idegenforgalmi Szolgáltató Kft., 
– Pécsi Fürdő Kft., 
– SZINT Szegedi Intézménytakarító Kft., 
– Szolnok Televízió Zrt., 
– Zalaegerszegi Városi Televízió Kft., továbbá  
– 180 kormányzat által irányított és többségükben finanszírozott nonprofit szervezet 

(elsősorban a közalapítványok és bizonyos közhasznú társaságok).  
A kormányzati szektorba sorolandó nem államháztartási szervezetek körét statisztikai 
munkabizottság állapítja meg, számuk 2013-ban várhatóan meghaladja a kétszázat. A 
besorolt vállalatok mellett más, jelentős támogatásban részesülő, vagy költségvetési 
szervi formából átalakított vállalatok megfigyelésére is sor kerül (pl. MÁV Magyar 
Államvasutak Zrt.). Az átalakított médiaszervezetek változatlanul a kormányzati 
szektor részei.  
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Az uniós módszertan – a szervezeti kör különbözőségén túl – a számbavétel 
időpontját, értékét, az elszámolandó tranzakciók körét illetően is eltér az 
államháztartási elszámolásokhoz képest. Az alkalmazandó uniós módszertant, az 
ESA’95 nemzeti számla rendszert, egy uniós tanácsi rendelet1 tartalmazza, amely a 
tagsággal a magyar jogrend részévé vált. 

Az ESA’95 szerinti egyenleg a fenti szervezeti körre való kiterjesztést követően és a 
megfelelő korrekciót alkalmazva áll elő a hazai elszámolások szerinti államháztartási 
egyenlegből. A másik fiskális konvergencia mutató, ún. maastrichti adósságmutató a 
kormányzati szektor konszolidált bruttó adóssága névértéken, melyet az ÁKK által 
kimutatott központi költségvetés bruttó adósságából kiindulva, azt korrigálva 
(névértékre kiegészítve), valamint a kormányzati szektorba tartozó többi alrendszer, 
illetve szervezet adósságát hozzáadva kaphatunk meg.  

A Túlzott Hiány Eljárás (EDP) keretében és céljára számolt mutatók némileg eltérnek 
a fentiekben leírt ESA’95 szerinti adatoktól, ugyanis az EDP kamatkiadások 
módszertani kategóriája kamatként (tulajdonosi jövedelemként) veszi figyelembe a 
pénzügyi derivatívák (swapok, forward ügyletek) kamatát, eltérően az ESA’95 
nemzetiszámla-rendszer kamatfogalmától, amely ezt a tételt nem tartalmazza. Emiatt 
és ennek összegével tér el tehát az ESA’95 és EDP szerinti kamatkiadások és kiadások 
összege, valamint az elsődleges és teljes kormányzati szektor egyenleg, melynek 
nagyságrendje az elmúlt években a GDP 0-0,1%-a volt.  

2. A kiemelt mutatószámok 

Európai uniós tagságunkkal vállaltuk az euró bevezetését, melynek fiskális 
kritériumaként a hiányt 3% alá, az adósságot pedig 60% alá kell csökkenti, középtávon 
pedig a Stabilitási és Növekedési Egyezmény alapján meghatározott 1,5%-os 
deficitcélt kell teljesítenünk a GDP arányában.  

Az Európai Unió jogrendje szerint a tagországoknak a Túlzott Hiány Eljárás (EDP) 
keretében évente két alkalommal – március és szeptember végéig – kell hivatalos 
jelentésben (Notifikáció) közölniük a két kiemelt kormányzati mutatót: a kormányzati 
szektor adósságát és hiányát. A határidők megegyeznek a kormányzati szektor 
negyedéves nemzeti számlájának közlési határidejével, így a nemzeti statisztikai 
hivatalok átvehették a pénzügyminisztériumoktól az első adatközlés feladatát. Ennek 
megfelelő változás következett be hazánkban is, 2006 tavaszától már a Központi 
Statisztikai Hivatal állítja össze a Notifikációs jelentést valamennyi tényidőszakra a 
nem-pénzügyi számlák tekintetében, a Magyar Nemzeti Bank a pénzügyi számlák 
körében, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium az adott évi várható értékét mind az 
EDP egyenlegnek, mind a maastrichti adósságnak.  

2.1. A hiánymutató módszertana és alakulása 

A maastrichti hiánymutató és az államháztartási törvényben meghatározott 
deficitmutató tartalmi eltérése elsősorban a szervezeti kör különbözőségéből és az 
eredményszemléletű számbavételből (például adóknál és járulékoknál, dologi 

                                              
1 Council Regulation (EC) No 2223/96 of 25 June 1996 on the European system of national and regional accounts in the Community 
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kiadásoknál, beruházásoknál, béreknél) valamint a pénzügyi műveletek kiszűréséből 
adódik, de más jellegű tételek is befolyásolják azt.  

Ezek közül a 2013. évi elszámolásokat is befolyásoló jelentősebb tételek a következők: 

– A Gripen-szerződés keretében 14 repülőgép NATO-kompatibilissé tétele vált 
lehetővé, ezzel párhuzamosan folyamatban van a földi irányítási és más kiszolgáló 
rendszerek kiépítése. A magyar fél oktatási-képzési szolgáltatásokat is igénybe 
vesz, a gépek tulajdonjoga azonban a svéd partnernél marad. A rendelkezésre állás 
időpontjától kezdődően eredetileg 10 éves bérleti periódus indult, melyet idén 
további 10 évvel hosszabbítottak meg, mely időszak a szakértők szerint mintegy 
kétharmada a repülőgépek átadás időpontjában kalkulálható hasznos 
élettartamának. Ezen ismérvek alapján az ügylet szolgáltatás-vásárlással kombinált 
bérletnek tűnhet, de az Eurostat munkadöntést hozott valamennyi hosszú lejáratú 
szerződéses konstrukcióban megvalósuló katonai eszköz beszerzésére/bérletére. A 
döntés értelmében minden esetben vásárlásként kell elszámolni az ilyen 
ügyeleteket, mégpedig abban az időpontban, amikor az eszközöket a kormányzat 
birtokba veszi. Ez azt jelenti, hogy a teljes bérleti időszakban a folyó (képzési, 
fenntartási, rendszerirányítási stb.) költségek folyamatosan, míg egy-egy nagyobb 
összegű kormányzati kiadás a gépek statisztikai „beszerzéseként” 2006-2007-ben 
jelentkezett. A repülőgépek beérkezése előtti időszakban ténylegesen kifizetett 
lízingdíjakból a repülőgépekre jutó rész előlegfizetésnek tekintendő. A beérkezés 
éveiben a statisztikai „vételár” és az előleg különbözeteként hitelfelvételt is 
könyvelni kell (a pénzügyi lízing mintájára), majd a beérkezést követő időszakban 
a lízingdíj meghatározott része a statisztikai hitelfelvétel törlesztésére fordítandó.  

 A Gripen-bérlet statisztikai elszámolása 2008-tól kezdődően – a korábbi évekkel 
ellentétben – kedvező hatással van az ESA ’95 szerinti egyenlegre, miután a gépek 
2006-2007. évi beérkezését követően, 2008-tól az üzemeltetésre, karbantartásra és 
pénzügyi költségekre eredményszemléletben kalkulált összeg alacsonyabb a 
költségvetésből ténylegesen fizetett lízingdíjnál.  

– Az Eurostat módszertani határozatot adott ki 2005 februárjában az EU-források 
elszámolásáról, miután igen eltérő gyakorlatot tárt fel a tagországoknál. A 
módszertani döntés elvi lényege, hogy az uniós források nem befolyásolhatják a 
kormányzat egyenlegét, ugyanakkor a kormányzat bevételei és kiadásai között 
csak a kormányzati egységek mint végső kedvezményezettek által felhasznált 
források vehetők számításba. A kormányzati szektoron kívüli felhasználás 
pénzügyi műveletnek, nem ESA-kiadásnak és bevételnek tekintendő, ezen 
tételeket a központi költségvetésben elszámolt bevételekből és kiadásokból azonos 
összeggel kell kivonni. Az Eurostat továbbá – szokásos kétévenkénti látogatása 
során – javasolta, hogy az egyedi uniós jóváhagyást igénylő ún. nagyprojektek 
esetében, a döntést megelőzően szakértői becsléssel határozzuk meg és számoljuk 
el bevételként az adott évi kiadásokból későbbiekben nagy valószínűséggel EU-
forrásból megtérülő részt, ezzel biztosítva az eredményszemléletű számbavételt és 
minimalizálva a későbbi statisztikai felülvizsgálatok nagyságát. Ugyanez a 
módszer érvényesítendő a programzárásokhoz kapcsolódó, kötelezően hazai 
finanszírozású utolsó részletek elszámolásánál, illetve egyéb, több év múltával 
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megtérülő uniós források esetében is. Az új ESA kézikönyv már önálló 
alfejezetként tárgyalja az EU-transzferek elszámolásának részletes szabályait. 

2.2. Az adósságmutató módszertana  

Az adósságmutató értékét és viszonyszámát nemcsak az adósságállomány alakulása, 
számbavételének módja befolyásolja, hanem az is, hogy a kormányzati szektoron 
belüli szervezetek milyen nagyságrendben birtokolnak ezekből az adósságokból. A 
költségvetési/zárszámadási prezentáció a központi költségvetés könyvi értéken 
nyilvántartott, hitelviszonyból származó bruttó adósságáról ad számot.  

A maastrichti adósságmutató a statisztikai értelemben vett kormányzati szektor (az 
1. pontban ismertetett szervezeti kör) konszolidált bruttó adósságát névértéken fejezi 
ki. A konszolidálás a kormányzati szektoron belüli adósságelemeket (pl. az 
Egészségbiztosítási Alap likviditási hitelét a Kincstártól, a helyi önkormányzatoknál 
lévő állami értékpapírokat) kiszűri. A Túlzott Hiány Eljárás referencia-értékeként 
választott adósság bruttó szemléletű mutató: a különböző pénzügyi 
instrumentumokban fennálló kötelezettségek nem csökkenthetők (nem nettósíthatók) 
az azonos instrumentumokban fennálló követelésekkel (pl. a Magyar Állam 
Nemzetközi Valutaalappal szemben fennálló tartozása nem csökkenthető a 
hitelintézeteknek továbbkölcsönzött hányaddal, külföldi tartozásaink nem 
nettósíthatóak a külfölddel szembeni követelésekkel, pl. egyes fejlődő országoknak 
nyújtott kormányhitelekkel) és nem csökkenthetők a más instrumentumban fennálló 
követeléssel sem (pl. a Magyar Állam Európai Unióval, Nemzetközi Valuta Alappal 
szemben fennálló hiteltartozása nem csökkenthető az MNB-nél elhelyezett tartós 
betéttel). A névértéken számított adósság a visszaváltáskor ténylegesen fizetendő érték 
szerinti számbavételt jelenti. A derivatívák piaci termékek, névértékkel nem 
rendelkeznek, ezért nem részei az uniós adósságmutatónak. A magyar államháztartási 
számviteli szabályok szerint a diszkont-értékpapírokat kibocsátási áron tartják nyilván, 
így a kibocsátási és visszaváltási értékük (névértékük) különbözete az Államadósság 
Kezelő Központ Zrt. (ÁKK) által nyilvántartott értékpapír-adósságot növeli. 

Az ÁKK által kimutatott államadósságon (a központi költségvetés bruttó adósságán) 
felüli, maastrichti adósságállományba beszámító jelentősebb tételek a következők:  

– A Gripen repülőgépek beszerzését a statisztikai számításokban - az Eurostat 
katonai beszerzésekre vonatkozó általános érvényű döntése alapján - pénzügyi 
lízing módjára kell elszámolni, 2013. év végére a fennálló tartozás várhatóan 
84,4 milliárd forint lesz.  

– Az MNV Zrt. speciális kötvényes privatizációs technikát alkalmazott a Richter 
Rt.-ben fennálló 25%-os részesedésének eladására. 2004 szeptemberében ötéves 
lejáratú kötvény aukciós kibocsátására került sor, amely lejáratkor, 2009-ben vált 
átcserélhetővé részvényekre, ugyanakkor az Államnak lehetősége volt a 
részvények előre meghatározott árfolyamon való visszavásárlására, amennyiben a 
befektetők a részvényre történő átcserélés mellett döntöttek. A kötvények 
lejáratakor az Állam a részvények megtartása mellett döntött, az átcserélhető 
kötvények törlesztésének finanszírozására pedig egy, az előzőhez hasonló 
konstrukciójú, de névértékében azt számottevően meghaladó átcserélhető kötvényt 
bocsátott ki. Az új kötvénykibocsátás – névértéken és 2013. évi várható 
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árfolyamon számítva mintegy 250 milliárd forint – miatt fennálló tartozás a 
kormányzati szektor adósságának részét képzi. 

– A MÁV Zrt. pályavasúti tevékenységének bevétellel és költségtérítéssel nem 
fedezett indokolt ráfordításai 2011-ben 35 milliárd forintot, 2012-ben 27,2 milliárd 
forintot tett ki, mely összegben a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII: 
tv. alapján jogszabályi kezességre jogosult. Ennek megfelelően a MÁV 2011-ben 
35 milliárd, 2012-ben várhatóan 27,2  milliárd forint értékben von be 
finanszírozási forrást állami kezességgel. Az ESA’95 szabályai értelmében a 
veszteségtérítést fedezni kívánó állami kezességes forrásbevonás imputált 
kezességérvényesítésként számolandó el, azaz az már nyújtásakor növeli az 
ESA/EDP hiányt és a maastrichti adósságot. A fenti két adósságelem 
törlesztésének megfelelő összegben csökken majd a maastrichti adóságon belül a 
következő években. 

– A BKV 2012 elején 5 milliárd forint értékben vont be egyedi állami kezességgel 
finanszírozási forrást. A lejáró adósság fennmaradó részénél az állami kezességgel 
történő megújítás (főváros vállal kezességet a BKV adósságára, az állam pedig a 
legfeljebb 63,1 milliárd forint összegben egyedi állami készfizető kezesség mellett 
támogatja a fővárost a BKV-hitelek megújításában) feltétele egy olyan üzleti terv 
elkészítése, mely hosszú távon alátámasztja a BKV nyereséges működésének 
feltételeit, ez az üzleti terv azonban a 2012. év eleji 5,0 milliárd forint összegű 
állami kezességes forrásbevonásnál még nem állt rendelkezésre, így annak 
visszafizetéséről a statisztikusok nem tudtak megbizonyosodni. Ennek 
következtében azt imputált kezességvényesítésként kellett elszámolni, mely 
növelte az EDP hiányt és adósságot. A maastrichti adósságban ennek összege 
törlesztésének megfelelően fog csökkeni a későbbi években.  

– A kormányzati szektorba besorolt, államháztartáson kívüli szervezetek adóssága 
2013 végére várhatóan 169,4 milliárd forint lesz.  

– A kormányzati szektor adósságába beletartoznak a helyi önkormányzatok 
hitelviszonyon alapuló tartozásai, valamint a központi költségvetés által biztosított 
megelőlegezések (utóbbiak azonban konszolidálásra kerülnek kormányzati 
szinten), míg az önkormányzatoknál eszközként felhalmozott állampapírok 
állománya csökkenti a kormányzati szektor egészének adósságát. Az 
önkormányzatok alszektoron belül konszolidált adóssága 2013 végén várhatóan 
1 159,9  milliárd forint lesz. 

– A társadalombiztosítási alapoknak a Kincstári Egységes Számláról nyújtott 
likviditási hitel év végi állománya, valamint az év végi megelőlegezések is az 
alrendszer adósságaként vannak kimutatva az uniós statisztikában, a kormányzati 
szinten konszolidált adósságot azonban nem érintik.  
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A Költségvetési Tanácsnak Magyarország 2013. évi központi költségvetési 
törvényjavaslatára tett véleménye, a javaslatok érvényesítése 

 

A Kormány – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 
(stabilitási törvény) 24. §-a alapján - 2012. május 31-én megküldte a Költségvetési 
Tanácsnak Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
törvényjavaslatának tervezetét. 

Ezt követően sor került a Kormányzat és a Tanács tagjai és szakértői közötti 
egyeztetésre, melynek figyelembevételével a Tanács a törvényben megállapított 10 
napos határidőre, június 11-én megküldte és közzétette véleményét a törvényjavaslat 
tervezetéről. 

A Tanács a tervezet hitelességére és végrehajthatóságára nézve nem állapított meg 
olyan ellenvetést, mely felvetné a törvényjavaslattal szembeni egyet nem értését.  

A Tanács ugyanakkor a makrogazdasági prognózissal kapcsolatban kockázatokat 
azonosított, melyek a költségvetés bevételi és kiadási oldalának teljesülésére is 
kihatnak. Ezek kezelésére alternatív makrogazdasági prognózis készítését javasolta. 
Továbbá felvetette, hogy a Kormány a Széll Kálmán Terv 2.0 programban 
megfogalmazott intézkedések végrehajtásához megfelelő időben gondoskodjon a 
szükséges jogszabályok elfogadásáról. 

A Tanács véleménye szerint „a költségvetési tervezés alapjául vett 2013. évi gazdasági 
növekedés 1,6%-os kormányzati prognózisa csak a belföldi kereslet számottevő 
javulása és a befektetői bizalom jelentős erősödése esetén érhető el". Ezzel 
kapcsolatban megjegyzendő, hogy a Kormány egyértelműen elköteleződött a 
nemzetközi szervezetekkel egy pénzügyi biztonsági védőháló megkötéséről szóló 
megállapodás mellett, aminek a befektetői bizalomra és ezen keresztül a fogyasztásra 
gyakorolt pozitív hatásával megalapozottan lehet számolni. Másrészt, a költségvetés a 
háztartások fogyasztásában az idei jelentős visszaesés után jövőre is igen szerény, 
stagnálás körüli dinamikával számol, amely egyáltalán nem tekinthető túlzottan 
optimistának. 

A Tanács felhívja a figyelmet a beruházásokkal kapcsolatos kockázatokra, és az elmúlt 
negyedévben e téren bekövetkezett kedvezőtlen folyamatokra. Az ebből adódó 
növekedési problémák jelentőségét azonban enyhíti, hogy az alacsony beruházási rátát 
elsősorban a lakossági beruházások alacsony szintje okozza. A lakossági beruházások 
viszont nem járulnak hozzá a potenciális GDP növekedéséhez. Az ebből a 
szempontból sokkal fontosabb feldolgozóipari beruházások pedig tavaly 25 
százalékkal nőttek. A Kormány mindezen túl mindent megtesz az alacsony 
hitelaktivitás élénkítésére, ami kifejezésre jutott a Bankszövetséggel kötött 
megállapodásban, ugyanakkor alacsony hitelaktivitás mellett is beindulhat a 
növekedés, ahogy ezt a balti országok példája is mutatja. 

A Kormány – a makropálya megvalósíthatóságával kapcsolatos véleménykülönbség 
ellenére – a Tanács felvetéseit, javaslatait elfogadta, s a megfogalmazott kockázati 
tényezők kezeléséről döntött. Ennek megfelelően a 2013. évi költségvetési 
törvényjavaslat az Országvédelmi Alap előirányzatot 100 milliárd forintra emelte a 

241



kezdeti mintegy 50 milliárd forintos összegről. Fel kell hívni a figyelmet, hogy a 
Rendkívüli kormányzati intézkedések mérlegsoron szereplő tartalék szintén 
felhasználható a Tanács által megfogalmazott kockázatok kezelésére. 

A Kormány által elvégzett elemzések alapján a GDP 1 százalékponttal alacsonyabb 
növekedési üteme – a jövedelmek és a felhasználás szerkezetét adottnak, 
változatlannak véve – 0,36 százalékpontos bevételi elmaradást, azaz ennyivel nagyobb 
GDP-arányos deficitet jelenthet. (A GDP 1 százalékponttal nagyobb növekedési üteme 
értelemszerűen az államháztartási egyenleg említett mértékű javulását eredményezné.) 
Az adó- és járulékbevételek döntő többsége a GDP-t követve változik, az 
államháztartási egyenleg GDP-változáshoz viszonyított érzékenysége így lényegében 
azonos az államháztartás adó- és adójellegű bevételeinek GDP-hez viszonyított 
arányával. 

Fentiek szerint az Országvédelmi Alap előirányzata összesen 0,9 százalékponttal 
alacsonyabb GDP növekedésre jelent fedezetet. 

Implicit tartalékot jelent emellett, hogy a tervezet konzervatív hozampálya alapján 
számolta az államadósság után fizetendő kamatkiadásokat, azzal a feltételezéssel élt, 
hogy az átlagos hozamszintben mintegy 80 bázispontos csökkenés várható 2013-ban 
az idei évhez képest. Ám ennél jóval nagyobb hozamcsökkenésre is jó esély van, 
amennyiben létrejön Magyarország és az IMF/EU közti megállapodás, és 2013 
tavaszán az Európai Bizottság javaslatára az Unió Tanácsa – akkor már a 2012-es 
tényadatok ismeretében – döntést hoz a túlzott deficit eljárás megszüntetéséről. A 
kamatkiadásokat meghatározó ún. kockázati felár (CDS) csökkenése így több 
tízmilliárd forintos megtakarítást eredményezhet a jövő év folyamán. 

A Kormány továbbra is kiemelt feladatának tekinti, hogy minél előbb megkezdje és 
sikeresen lezárja azokat a tárgyalásokat, amelyek egy ilyen jellegű pénzügyi 
védőhálóról szóló IMF/EU megállapodáshoz vezetnek. A magyar gazdaság iránti 
bizalom további erősödését szolgálja, ha rendelkezésre áll egy olyan pénzügyi 
védőháló, ami egyértelművé teszi a piaci szereplők felé, hogy Magyarország a globális 
környezet esetleg szélsőségesen kedvezőtlen alakulása mellett is fenn tudja tartani a 
gazdasági és pénzügyi stabilitást. Mindez nemcsak a pénzpiaci, hanem a reálgazdasági 
folyamatokra is kedvező hatást gyakorolhat. 

A Széll Kálmán Terv 2.0 programban szereplő intézkedések végrehajtására a 
jogszabályok megalkotása folyamatban van. A Kormány az Országgyűlés részére 
benyújtotta azokat a főbb adótörvény-javaslatokat, melyek megalapozzák a tervben 
szereplő intézkedéseket. 

Végül hangsúlyozandó, hogy a Kormány elkötelezte magát a Széll Kálmán Terv 2.0-
ban meghirdetett deficitpálya mellett, így amennyiben a nemzetközi gazdasági, 
pénzpiaci folyamatok alakulása következtében a kitűzött hiány veszélybe kerülne, s a 
megképzett tartalékok sem bizonyulnának elegendőnek, a Kormány abban az esetben 
is minden szükséges intézkedést meg fog hozni annak érdekében, hogy a hiánycél 
tarható legyen. Ezt egyrészt a stabilitási törvény 4. §-ában, másrészt az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 40. §-ában megfogalmazott 
rendelkezések alapján kötelessége is megtenni. 
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