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1. Feladatkör, tevékenység 
 
1.1. Azonosító adatok:  
       Fejezet: XXII. Pénzügyminisztérium 
                    14. cím 1. alcím: Kormányzati Ellenırzési Hivatal 
       Törzsszám: 327822 
       Honlap: www.kehi.gov.hu 
 
1.2. A tevékenység struktúra és az év során teljesült feladatok 
 
A Kormányzati Ellenırzési Hivatal (KEHI) a Pénzügyminiszter irányítása alatt álló központi 
hivatal, fejezeti jogosítványokkal rendelkezı, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv. 
 
A Kormányzati Ellenırzési Hivatal a 312/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján ellátja az 
államháztartási belsı ellenırzési, valamint az európai uniós és egyéb nemzetközi támogatások 
(Európai Regionális Fejlesztési Alap, Európai Szociális Alap, Kohéziós Alap, Európai 
Mezıgazdasági Alap Orientációs Részlege, Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz, Schengen 
Alap, elıcsatlakozási eszközök és Átmeneti Támogatás, EGT- és Norvég finanszírozási 
Mechanizmusok, Svájci Alap, Harmadik Országok Állampolgárainak Beilleszkedését Segítı 
Európai Alap, Európai Menekültügyi Alap, Külsı Határok Alap, Európai Visszatérési Alap) 
felhasználásának ellenırzési feladatait.  
 
A 2008. évben a feladatok a „Szolidaritási és migrációs áramlások igazgatása” általános 
programra kiterjedı ellenırzési hatósági feladatokkal, valamint a Svájci Alapból 
rendelkezésre álló támogatások ellenırzésével bıvültek ki.  
 
A 2008. december 31-ig lezárt 149 vizsgálat 13%-os növekedést jelent az elızı évben 
lefolytatott vizsgálatok számához képest. A Hivatal ellenırzési tevékenységében tovább 
növekedett az uniós és a nemzetközi támogatásokkal kapcsolatos vizsgálatok részaránya, ez 
2008. évben az ellenırzések számának 97 %-át tette ki.  
 
A Hivatal belsı szervezeti struktúrája 2008. évben is biztosította az alapfeladat hatékony 
ellátását, a szervezet kiegyensúlyozott gazdálkodását, szervezeti struktúra változtatására nem 
került sor. 
 
A KEHI a feladatait szabályozó kormányrendelet alapján 2009. június 30-ig külön jelentésben 
tájékoztatja a Kormányt a szakmai feladatainak 2008. évi megvalósulásáról. 
 
 
2. Az elıirányzatok alakulása 
 
 
2.1. A költségvetési feltételek változásának hatása a feladatellátásra, a kiadási 
megtakarítások 
 
A Hivatal 2008. évi kiadási elıirányzata – összhangban a 1.2 pontban meghatározott 
feladataival, a jogszabályon alapuló kiadásokkal, továbbá a szabályszerő, ésszerő és takarékos 
gazdálkodás követelményeivel – a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetésérıl szóló 
2007. évi CLXIX. törvényben 1.557,9 M Ft-ban került meghatározásra, amelyet a hatályos 
jogszabályok, illetve a belsı szabályzatai figyelembevételével használt fel.  
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A 2008. évi eredeti mőködési elıirányzatok megfelelıen biztosították a szakmai 
feladatellátást. A kiadási elıirányzatokon belül a személyi juttatások és a kapcsolódó 
járulékok mértéke 82 %. A személyi juttatások elıirányzata az évközi elıirányzat 
módosítások hatására 72,6 M Ft-tal emelkedett, amelynek eredményeként a munkaadókat 
terhelı járulékok is 22,3 Ft-tal növekedtek. A Hivatal engedélyezett létszáma 167 fı. 
 
A felhalmozási kiadások felújításra, ezen belül is a jogszabályok által elıírt – a 
vagyontárgyak állagmegóvására irányuló – karbantartási, felújítási kiadásokra, illetve a 
szakmai tevékenység tárgyi feltételeit biztosító beruházásokra tartalmaztak elıirányzatot.  
 
Az 1051 szektor Mőködési kiemelt elıirányzatok 2008. évi alakulását az alábbi táblázat 
mutatja: 
 
                         adatok: M Ft-ban 

2008. ÉVI KIEMELT 
ELİIRÁNYZAT 
MEGNEVEZÉSE 

eredeti 
elıirányzat 

módosított 
elıirányzat 

2008. ÉVI 
TELJESÍTÉS 

ELTÉRÉS 
(5=3-4) 

1. 2. 3. 4. 5. 
Személyi juttatások 937,2 1.009,8 830,4 179,4 
Munkaadókat terhelı 
járulékok 

 
299,9 

 
322,2 

 
239,9 

 
82,3 

Dologi kiadások 271,4 325,6 292,2 33,4 
Mőködési 
költségvetés 

 
1.508,5 

 
1.657,5 

 
1.362,5 

 
295,0 

Intézményi beruházási 
kiadások 

 
47,4 

 
53,5 

 
37,5 

 
16,0 

Felújítás 2,0 14,4 13,1 1,3 
Felhalmozási 
kiadások 

49,4 67,9 50,6 17,3 

Kölcsön nyújtás, 
törlesztés 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

KIADÁSOK 
ÖSSZESEN 

1.557,9 1.725,4 1.413,1 312,3 

 
 
 
2.2. A 2008. évi elıirányzatok alakulása 
 
    2.2.1.  A 2008. évi elıirányzatok teljesülésének levezetése   
 
A kiadási elıirányzatok tárgyévi felhasználása 81,9 %-os volt. A rendelkezésre álló mőködési 
költségvetési elıirányzatokon belül a személyi juttatások módosított elıirányzatának 82,2 %-a 
került felhasználásra. 
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I/2H. számú melléklet (adatok: M Ft-ban) 

2008. évi 
eredeti módosított 

2007. 
évi tény 

elıirányzat 

Tény 

 
4/1. 

 
4/3. 

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

Megnevezés 

millió Ft-ban, egy tizedessel %-ban 

Kiadás 1.243,0 1.557,9 1.725,4 1.413,1 113,7 81,9 
Ebbıl: személyi juttatás 730,8 937,2 1.009,8 830,4 113,6 82,2 

központi beruházás - - - - - - 

Folyó bevétel 1,0 - - 1,0 100,0 - 

Támogatás 1.291,7 1.557,9 1.631,7 1.631,7 126,3 100,0 

Elıirányzat maradvány 33,0 - 82,8 82,8 250,9 100,0 

IRM-tıl átvett 
pénzeszköz 

- - 10,9 10,9 - 100,0 

Létszám (fı) 140** 167* 167* 132** 94,3 79,0 
 

*eredeti, elemi költségvetésben engedélyezett létszám 
**éves átlagos statisztikai létszám 
 
       
 2.2.2. A 2008. évi elıirányzat módosítások levezetése   
 
A Hivatal 2008. évi eredeti kiadási elıirányzatát év közben módosították a jogszabályi 
változásokból adódó feladatokra, illetve kifizetésekre biztosított források. A módosítások 
hatására az eredeti elıirányzat mintegy 10,8 %-kal – összesen 167,5 M Ft-tal – növekedett.  
 
Az elıirányzat-módosítások közül a Kormány hatáskörében – a központi költségvetés 
céltartaléka terhére – történt módosítások összesen 64,8 Ft-tal növelték a 2008. évi 
gazdálkodási keretszámokat, amelyek a következı jogcímeken történtek: 
 
 

A Kormány hatáskörében történt elıirányzat-módosítások  
1. A 2016/2008. (II. 21.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél      

       foglalkoztatottak 2007. év után járó tizenharmadik havi illetménye  
       2008. évi elszámolásával összefüggı átcsoportosításokról 

 
23,6 M Ft 

2. A 2062/2008. (V.16.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél    
       foglalkoztatottak 2008. évi illetményemelésének és egyéb személyi  
       célú kifizetéseinek finanszírozásáról            

 
34,2 M Ft 

3. Az 1040/2008. (VI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél 
      foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítésének finanszírozásáról  

 
2,7 M Ft  

4. Az  1071/2008. (XI. 19.) Korm. határozat a költségvetési szerveknél  
   foglalkoztatottak eseti kereset-kiegészítése finanszírozásának második ütemérıl 

4,4 M Ft 
 

5. A 2153/2008. (XI. 5.) Korm. határozat a központi költségvetési szerveknél   
   foglalkoztatottak 2008. évi eseti kereset-kiegészítésének elszámolásáról 

- 0,1 M Ft 

      MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN: 64,8 M Ft 
 



 4 

Az eredeti elıirányzatot növelte továbbá évközben a 2007. évi elıirányzat-maradványból az 
áthúzódó kötelezettségvállalásokra biztosított forrás (82,8 M Ft), valamint a szakmai 
feladatok ellátására az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól átvett pénzeszköz (10,9 M 
Ft), illetve a Miniszterelnöki Hivataltól átvett elıirányzat (9 M Ft).  
 
A 2008. évi elıirányzat-módosítások források szerinti levezetését az alábbi táblázat 
szemlélteti: 

           
                                       

                                                                                                   I/2I. számú melléklet (adatok: M Ft-ban) 
2008. ÉVI ELİIRÁNYZAT 
MÓDOSÍTÁSOK LEVEZETÉSE 

 
KIADÁS 

 
BEVÉTEL TÁMOGATÁS  

KIADÁSBÓL 
SZEMÉLYI 
JUTTATÁS 

Eredeti elıirányzat: 1.557,9 - 1.557,9 937,2 
Módosítások jogcímenként: 
- 2007. évi elıirányzat-maradvány 
igénybevétele 

82,8 82,8 - 15,7 

- Kormány (központi költségvetés 
céltartaléka) 

64,8 - 64,8 49,2 

- IRM-tıl átvett pénzeszköz 10,9 10,9 - 7,7 
- MeH-tıl elıirányzat átvétel 
(X. fejezet, 09. Cím,02. Alcím,12. 
Jogcímcsoport) 

9,0 
 

- 
 

9,0 
 

- 

Módosított elıirányzat: 1.725,4 93,7 1.631,7 1.009,8 

 
 
A saját hatáskörő elıirányzat módosítás, átcsoportosítás (19 M Ft) a felhalmozási kiadások 
elıirányzata terhére történt, amit a 2008. évi rendelkezésre álló dologi kiadások 
elıirányzatának kiegészítéseként a szakmai feladatok ellátásához szükséges készlet- és 
eszközbeszerzések indokoltak. 
 
 
2.3.  Fıbb kiadási tételek alakulása 
 
2.3.1. A dologi kiadások elıirányzatának alakulása  
 

                         adatok: M Ft-ban 
2008. évi Elıirányzat megnevezése 2007. évi 

tény Eredeti 
elıirányzat 

Módosított 
elıirányzat 

2008. évi 
tény 

Készletbeszerzés 29,8 25,8 34,4 28,2 
Vásárolt közszolgáltatás - - - - 
Kommunikációs szolgáltatás 11,1 12,5 10,0 9,9 
Egyéb szolgáltatás 151,7 142,8 168,7 166,2 
Kiküldetés, reprezentáció, reklám 12,7 18,9 18,9 11,2 
Egyéb dologi kiadások 9,8 23,0 34,8 21,3 
Költségvetési befizetések 6,4 - 2,8 2,8 
Adók, díjak, befizetések 12,6 11,5 12,0 10,2 
Általános forgalmi adó 39,1 36,9 44,0 42,4 
Összesen 273,2 271,4 325,6 292,2 
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A dologi kiadások 2008. évi eredeti elıirányzata minimális mértékben maradt el az elızı évi 
tényleges felhasználástól. Az év közben végrehajtott elıirányzat növekedés következtében a 
mőködtetés dologi kiadásainak elıirányzata közel 20 %-kal, tényleges teljesítése 7 %-kal 
haladta meg az elızı évi tényadatokat, amelyre a 2008. évre áthúzódó kötelezettségvállalással 
terhelt elıirányzat-maradvány, valamint a felhalmozási elıirányzat terhére átcsoportosított 
elıirányzat nyújtott fedezetet. 
 
A dologi kiadások 2008. évi elıirányzatának teljesítése összességében elmaradt a 
költségvetési források tervezett felhasználásától, amely az engedélyezett álláshelyekhez 
kapcsolódó dologi kiadások elmaradására, valamint az év közben megvalósított takarékos 
gazdálkodásra vezethetı vissza.  
 
2.3.2. A felhalmozási kiadások alakulása 
 
A Hivatal felhalmozási célú kiadásainak fedezetére 67,9 M Ft összegő elıirányzat állt 
rendelkezésre, amelyet a 49,4 M Ft összegő 2008. évi eredeti elıirányzat mellett 18,5 M Ft 
2007. évi jóváhagyott elıirányzat maradvány biztosított. A felhalmozási célú elıirányzatok 
teljesítése összesen 50,6 M Ft (74,5 %) volt, amelynek oka – a takarékossági intézkedésekbıl 
adódóan – a gépjármővek tervezett mértékő bıvítésének elmaradása. 

 
A tárgyidıszak felújítási és beruházási kiadásainak elıirányzata és teljesítése 

 
                                                                 adatok: M Ft-ban 

 
ELİIRÁNYZAT 
MEGNEVEZÉSE 

EREDETI 
ELİIRÁNYZAT 

ÖSSZEGE 

MÓDOSÍTOTT 
ELİIRÁNYZAT 

ÖSSZEGE 
TELJESÍTÉS ELTÉRÉS 

Felújítás 2,0 14,3 13,1 1,2 
ebbıl:  épület 1,7 11,9 10,9 1,0 

gép - - - - 

jármő - - - - 

felújítás 
általános 
forgalmi adója 

0,3 2,4 2,2 0,2 

Intézményi 
beruházás 

47,4 53,5 37,5 16,0 

ebbıl:  immateriális 
javak 

14,5 4,9 4,1 0,8 

gép, 
berendezés 

- 15,5 15,4 0,1 

épület, 
építmény 

- - - - 

jármő 25,0 24,1 12,1 12,0 

intézményi 
beruházás 
általános 
forgalmi adója 

7,9 9,0 5,9 3,1 

Felhalmozási 
kiadások 

49,4 67,9 50,6 17,3 
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2.4. A támogatások alakulását befolyásoló tényezık  
 
Az intézményfinanszírozás címen a 2008. évi eredeti támogatási elıirányzat 1.557,9 M Ft. Az 
eredeti támogatási elıirányzat év közben kiegészült a központi költségvetés céltartalékából 
biztosított összesen 64,8 M Ft-tal, valamint a Miniszterelnöki Hivatal által a „Köztisztviselıi 
továbbképzési rendszer és vezetıképzés támogatása” címén nyújtott 9 M Ft támogatással.  
 
2008. évben a KEHI a kiadások fedezetére összesen 1.631,7 M Ft támogatásban részesült, ami 
biztosította a szakmai feladatellátást. 
 
2.5. A költségvetés általános és céltartalékából, a fejezeti általános tartalékból történı 
felhasználás 
 
2008-ban a KEHI a központi költségvetés általános tartalékából, illetve a fejezeti általános 
tartalékból nem részesült támogatásban.  
 
Kormánydöntés alapján a központi költségvetés céltartalékából összesen 64,8 M Ft 
támogatásban részesült, ami a 13. havi illetmény idıarányos részének finanszírozására (23,6 
M Ft), az elıírt illetményemelésre (34,2 M Ft), valamint a tárgyévi eseti kereset-kiegészítésre 
(7 M Ft) biztosított fedezetet.  
 
2.6. A költségvetési törvény 52. §-ában elıírt fejezeti és központi egyensúlyi tartalék 
felhasználása 
 
2.6.1 A 1091 szektor Fejezeti kezeléső elıirányzat, fejezeti egyensúlyi tartalék címen 
tervezett 35,1 M Ft elıirányzat a 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozattal teljes egészében 
elvonásra került. 
 
2.7. Bevételek alakulása 
 
2.7.1 Fıbb bevételi tételek 
 

                 adatok: M Ft-ban 

Elıirányzat 
Megnevezés eredeti módosított Teljesítés Eltérés 

2007. évi elıirányzat 
maradvány 

- 82,8 82,8 - 

Költségvetési támogatás 1.557,9 1.631,7 1.631,7 - 

 ebbıl: MeH elıirányzat 
átvétel 

- 9,0 9,0 - 

IRM-tıl átvett pénzeszköz - 10,9 10,9 - 

Mőködési bevétel - - 1,0 -1,0 

Bevételek összesen 1.557,9 1.725,4 1.726,4 -1,0 

 
A Hivatal speciális feladatellátásából adódóan sajátos, bevételszerzı tevékenységet nem 
folytat, bevételeinek 99%-a költségvetési támogatás. 
 
Az eredeti bevételi elıirányzatot év közben növelte a 2007. évi elıirányzat-maradvány (82,8 
M Ft) igénybevétele, továbbá az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumtól – a Szolidaritási 
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és Migrációs Alapokat érintı ellenırzési hatósági feladatok 2008-ban történı ellátása 
érdekében szükséges fedezet biztosítására – átvett pénzeszköz (10,9 M Ft). 
 
A Hivatal a 2008. évi költségvetés tervezésekor saját bevételi elıirányzatot nem tervezett. 
Mőködési bevétele (1 M Ft) – a társadalombiztosítási ellátások megtérítése kivételével – 
alapvetıen egyszeri jellegő, ami az évközi különféle mőködési célú befizetésekbıl (pl. 
dolgozói költségtérítések), illetve a selejtezett eszközök értékesítésébıl keletkezett. 
 
2.7.2 Követelések változása a nyitó állományhoz viszonyítva 
 
A követelések 2008. évi nyitó állománya:   5,2 M Ft 
             2008. évi záró állománya:   3,2 M Ft 
      állományváltozás:                           2,0 M Ft 
 
Az állományváltozás – összhangban az államháztartás szervezeti beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 22. 
§ (1) dg) pontjával – a munkáltató hitelintézetnél vezetett lakásépítési támogatásának azon 
összegét tartalmazza, melynek lejárata éven belüli.  
 
 
2.8. Személyi juttatások alakulása 
 
2.8.1. A munkaerıvel és a személyi juttatások elıirányzatával való gazdálkodás, az 

átlaglétszám változása, létszámváltozás hatása az illetményrendszerre 
 
A személyi jellegő juttatásokkal való gazdálkodást az 1.2. pontban meghatározott feladatok és 
a tárgyévi feladatbıvülés feltételeinek biztosítása határozta meg. A Hivatal 2008. évi létszám-
és bérgazdálkodása összhangban állt a PM tervezési köriratában, valamint az Ámr.-ben 
(Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. XII. 30. Korm.rendelet) megfogalmazott 
elvárásokkal. 
 
A Hivatal engedélyezett létszáma a 2057/2008. (V. 14.) Korm. határozat alapján 2008. évben 
167 fı, a 2008. december 31-ei záró létszám 150 fı volt.  
 
A személyi juttatások eredeti elıirányzatához képest a módosításokat alapvetıen 
meghatározták a központi költségvetés céltartalékából különbözı személyi jellegő 
kifizetésekre vonatkozó kormányzati intézkedések, illetve az elızı évi maradvány 
igénybevétele. Számottevı kihatása volt a bérgazdálkodásra a teljesítményértékeléshez kötött 
jutalmazás szabályainak év végi megváltoztatása, ezáltal a jutalmazásra felhasználható keret 
módosulása.  
 
 
2.9. Elıirányzat-maradvány 
 
2.9.1. Elıirányzat-maradványok alakulása, keletkezésének okai és összetétele  
 
A Hivatal a 2008. évi takarékossági intézkedések keretében a kiadásokat rangsorolta, több 
esetben átütemezte, ami kihatással volt a 2008. évi elıirányzat-maradvány keletkezésére. 
 
A Hivatal 

- kiadási megtakarítása          312,3 M Ft 
      ebbıl  - személyi juttatás                                               179,4 M Ft 
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                - munkaadói járulék                                              82,3 M Ft 
                - dologi kiadások                                                   33,3 M Ft 
                - felhalmozási kiadások                                         17,3 M Ft 
- bevételi többlet                       1,0 M Ft 
- 2008. évi elıirányzat maradvány                            313,3 M Ft 

 
A 2008. évre áthúzódó – 69,8 M Ft összegő – kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat 
maradványból 31,3 M Ft a személyi juttatások, 13,4 M Ft a munkaadót terhelı járulékok, 10,7 
M Ft a dologi kiadások, valamint 14,4 M Ft a felhalmozási kiadások fel nem használt 
elıirányzatát terheli.                                   
 
A kötelezettségvállalással terhelt elıirányzat-maradvány a Hivatal tárgyévrıl áthúzódó 
feladatainak finanszírozására, a bıvülı szakmai feladatokhoz igazodó, a szakmai 
feladatellátást megfelelı színvonalon biztosító beszerzések (pl. számítógépek -és 
irodabútorok, szaklapok) és a szakmai alaptevékenységhez kapcsolódó szerzıdéses 
kötelezettségek (pl. továbbképzések) fedezetére szolgál.  
 
A 2008. évi szabad elıirányzat-maradvány (243,5 M Ft) – elsısorban a nyugdíjba vonult 
foglalkoztatottak – átmenetileg üres álláshelyeire tervezett személyi juttatások és járulékai, 
valamint azok dologi kiadásainak csökkenése miatt keletkezett.  
 
2.9.2 A 2007. évi elıirányzat-maradványok jóváhagyása 
 
A Hivatal 2007. évi elıirányzat-maradványa – figyelemmel a Pénzügyminisztérium 
5435/59/2008. ikt. számú levelére – 82,8 M Ft volt, amelybıl a kötelezettségvállalással terhelt 
80,0 M Ft eredeti rendeltetésének megfelelıen felhasználásra került, 2,8 M Ft visszafizetése 
az elıírásoknak megfelelıen megtörtént.                                                                         
                                                                                                                                                                          
2.9.3. A fejezet 2008. évi maradványképzési kötelezettségének teljesítése 

 
Központilag elıírt maradványképzési kötelezettsége a Hivatalnak 2008. évben nem volt. 
 
3. Egyéb 
 
3.1. A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 
 
A Hivatal a jogszabályok elıírásai szerint gazdálkodott a kezelésébe adott kincstári 
vagyonnal. A tárgyévet az alábbi jelentısebb felhalmozási kiadások jellemezték: 
 

- gépek, számítástechnikai eszközök beszerzése: összesen 37,4 M Ft; 
- irodaépület felújítása: összesen 13,1 M Ft; 
- jármővek (4 db) beszerzése: összesen 13,6 M Ft értékben. 

 
Induló tıkéje 52,0 M Ft, a tıke változás mértéke 188,0 M Ft, amelybıl: 
 
     - elızı évek tıkeváltozásai                               177,3 M Ft 
     - tárgyévi tıkeváltozás                                             10,7 M Ft 
A saját tıke értékösszetétele az alábbi: 

- befektetett eszközök                                247,6 M Ft 
- éven belüli követelések                         3,2 M Ft 
- rövid lejáratú kötelezettségek                    - 69,8 M Ft 
- idegen pénzeszköz (lakásépítés alap számla)                       58,9 M Ft         



 9 

A tárgyévi saját tıke állományának változása 10,7 M Ft, melynek levezetése az alábbi: 
- tárgyévi immateriális javak és tárgyi eszközök beszerzése   50,6 M Ft 
- tárgyévben elszámolt értékcsökkenés és egyéb  
  készletváltozás nettó értéke                      - 35,1 M Ft 
- idegen pénzeszközök állományának változása              9,1 M Ft 
- rövid lejáratú követelések állomány változása                       - 2,0 M Ft 
- rövid lejáratú kötelezettségek állomány változása               - 11,9 M Ft 
 

3.2.A kincstári vagyon hasznosítása, elidegenítése 
 
A tárgyévben a már rendeltetésszerő használatra alkalmatlan, selejtezési eljárással kivezetett 
eszközök (pl. irodabútorok, számítógép-alkatrészek, stb.) hasznosításából származó bevétel 
40 ezer Ft volt.   
 
3.3. A gazdasági társaságokban való részvétel indokai 
 
A KEHI gazdasági társaságokban érdekeltséggel nem rendelkezik. 
 
3.4. A közhasznú társaságoknak, egyéb szervezeteknek adott támogatások 
 
A KEHI közhasznú társaságoknak, egyéb szervezeteknek támogatást nem adott. 
 
3.5. A lakásépítés munkáltatói támogatására fordított kiadások alakulása, a kölcsönbe 

részesítettek száma 
 
A lakásépítési munkáltatói támogatás folyósítására 2008. évben nem került sor. 
 
3.6. Humánszolgáltatások normatív hozzájárulása 
 
A KEHI a fenti címen nem folyósít normatív támogatást. 
 
3.7. A letéti számlák forgalma 
 
A KEHI letéti számlával nem rendelkezik. 
 
3.8. A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, az elıirányzat-gazdálkodási rendszer, a 

feladatfinanszírozás, a kincstári információ-szolgáltatás tapasztalatai 
 
A Magyar Államkincstár biztosította a pénzügyi tranzakciók zavartalan lebonyolítását. Az 
elıirányzat-gazdálkodási rendszer alkalmazását részletes tájékoztatók kiadása, valamint 
internetes adatszolgáltatások és egyeztetések lehetısége támogatta.  
 
3.9. A KESZ - en kívül lebonyolított pénzforgalom és ügyletek alakulása 
 
A Hivatal a Kincstári számlákon kívül a dolgozók lakásépítésének,-vásárlásának munkáltatói 
támogatásával kapcsolatos pénzforgalom lebonyolítására az OTP NyRt-nél vezet számlát. 
2008. év folyamán támogatás folyósítására nem került sor, a számla forgalma a befizetési 
kötelezettségek teljesítését követte 5,0 M Ft összegben. 
 
Budapest, 2009. május „…” 
 
 

Monostori Lajosné 


