
X. SZAKASZ — EURÓPAI KÜLÜGYI SZOLGÁLAT (EKSZ)

BEVÉTELEK — SAJÁT FORRÁSOK

Számadatok

Cím Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

4 Különböző uniós adók, levonások és járulékok 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51

5 Az intézmény adminisztratív működéséből származó 
bevételek 65 000 200 000 271 315 911,81

6 Hozzájárulások és visszatérítések uniós megállapodások és 
programok keretében p.m. p.m. 0,00

7 Késedelmi kamat p.m. p.m. 0,00

9 Egyéb bevételek p.m. p.m. 0,00

Összesen 38 560 000 37 294 000 308 746 175,32

4. CÍM — KÜLÖNBÖZŐ UNIÓS ADÓK, LEVONÁSOK ÉS JÁRULÉKOK

Számadatok

Cím Alcím Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

4 0 Levonások az alkalmazottak javadalmazásából 24 377 000 23 490 000 19 676 101,39

4 1 Nyugdíjjárulékok 14 118 000 13 604 000 17 754 162,12

4. cím — Összesen 38 495 000 37 094 000 37 430 263,51

4 0. ALCÍM — LEVONÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK JAVADALMAZÁSÁBÓL

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

4 0 Levonások az alkalmazottak javadalmazásából

4 0 0 A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és  
juttatásai utáni adóbevételek 22 267 000 21 457 000 16 998 848,29 76,34 %

4 0 4 Az intézmény tagjai, tisztségviselői és egyéb aktív  
alkalmazottak javadalmazását érintő speciális levonásból  
származó bevétel 2 110 000 2 033 000 2 677 253,10 126,88 %

4 0. alcím — Összesen 24 377 000 23 490 000 19 676 101,39 80,72 %

4 0 0. jogcímcsoport — A tisztviselők és egyéb alkalmazottak bére, fizetése és juttatásai utáni adóbevételek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

22 267 000 21 457 000 16 998 848,29

Megjegyzések

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv és különösen annak 12. cikke.

Az Európai Közösségeket illető adó alkalmazása feltételeinek és eljárásának megállapításáról szóló, 1968. február 29-i 260/68/EGK, 
Euratom, ESZAK tanácsi rendelet (HL L 56., 1968.3.4., 8. o.).



4 0 4. jogcímcsoport — Az intézmény tagjai, tisztségviselői és egyéb aktív alkalmazottak javadalmazását  
érintő speciális levonásból származó bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

2 110 000 2 033 000 2 677 253,10

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 66a. cikke.

4 1. ALCÍM — NYUGDÍJJÁRULÉKOK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

4 1 Nyugdíjjárulékok

4 1 0 A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai 14 118 000 13 604 000 17 754 162,12 125,76 %

4 1 1 A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása,  
illetve megváltása p.m. p.m. 0,00

4 1 2 A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő  
tisztviselők nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai p.m. p.m. 0,00

4 1. alcím — Összesen 14 118 000 13 604 000 17 754 162,12 125,76 %

4 1 0. jogcímcsoport — A személyzet nyugdíjrendszerbe fizetett járulékai

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

14 118 000 13 604 000 17 754 162,12

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 83. cikke (2) bekezdése.

4 1 1. jogcímcsoport — A nyugdíjjogosultság személyzet által történő átruházása, illetve megváltása

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 107. cikke, valamint VIII. mellékletének 4. cikke és 11. 
cikkének (2) bekezdése.

4 1 2. jogcímcsoport — A személyes okokból fizetés nélküli szabadságon lévő tisztviselők nyugdíjrendszerbe  
fizetett járulékai

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00



Megjegyzések

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 107. cikke, valamint VIII. melléklete 11. cikkének (2) 
bekezdése és 48. cikke.

5. CÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

5 0 Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek p.m. p.m. 0,00

5 1 Bérbeadásokból származó bevételek p.m. p.m. 0,00

5 2 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb 
kamatokból származó bevételek 65 000 200 000 61 354,55

5 5 Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó 
bevételek p.m. p.m. 0,00

5 7 Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb 
hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 271 254 557,26

5 8 Egyéb térítések p.m. p.m. 0,00

5 9 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0,00

5. cím — Összesen 65 000 200 000 271 315 911,81

5 0. ALCÍM — INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

5 0 Ingó és ingatlan vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0 Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett 
bevétel p.m. p.m. 0,00

5 0 0 1 Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – 
Címzett bevétel p.m. p.m. 0,00

5 0 0 2 A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére 
bocsátásából származó bevételek – Címzett bevétel p.m. p.m. 0,00

5 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg p.m. p.m. 0,00

5 0 2 Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből  
származó bevételek p.m. p.m. 0,00

5 0. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

5 0 0. jogcímcsoport — Ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek

5 0 0 0. jogcím — Járművek értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.



5 0 0 1. jogcím — Egyéb ingó vagyon értékesítéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 0 2. jogcím — A javaknak más intézmények vagy szervek rendelkezésére bocsátásából származó bevételek – Címzett 
bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 0 2. jogcímcsoport — Kiadványok, nyomtatott anyagok és filmek értékesítéséből származó bevételek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1. ALCÍM — BÉRBEADÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

5 1 Bérbeadásokból származó bevételek

5 1 0 Bútorok és berendezések bérbeadásából származó  
bevételek p.m. p.m. 0,00

5 1 1 Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó  
bevételek, valamint a bérbeadással kapcsolatos költségek  
visszatérítése p.m. p.m. 0,00

5 1. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

5 1 0. jogcímcsoport — Bútorok és berendezések bérbeadásából származó bevételek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00



Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 1 1. jogcímcsoport — Ingatlanok bérbeadásából és albérletbe adásából származó bevételek, valamint a  
bérbeadással kapcsolatos költségek visszatérítése

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 2. ALCÍM — BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY FOLYÓSÍTOTT HITELEKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL 
SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

5 2 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből, banki és egyéb 
kamatokból származó bevételek

5 2 0 Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó  
bevételek, az intézmény követeléseinek banki és egyéb  
kamatai 65 000 200 000 61 354,55 94,39 %

5 2. alcím — Összesen 65 000 200 000 61 354,55 94,39 %

5 2 0. jogcímcsoport — Befektetésekből vagy folyósított hitelekből származó bevételek, az intézmény  
követeléseinek banki és egyéb kamatai

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

65 000 200 000 61 354,55

5 5. ALCÍM — SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS ELVÉGZETT MUNKÁKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK 

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

5 5 Szolgáltatások nyújtásából és elvégzett munkákból származó 
bevételek 

5 5 0 Más intézmények vagy szervek számára nyújtott  
szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból származó  
bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek  
nevében megfizetett és általuk visszatérített kiküldetési  
ellátmányokat – Címzett bevétel p.m. p.m. 0,00

5 5 1 Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból  
vagy elvégzett munkákból származó bevételek – Címzett  
bevétel p.m. p.m. 0,00



5 5. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

5 5 0. jogcímcsoport — Más intézmények vagy szervek számára nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett  
munkákból származó bevételek, beleértve a más intézmények vagy szervek nevében megfizetett és általuk  
visszatérített kiküldetési ellátmányokat – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 5 1. jogcímcsoport — Harmadik felektől, kérésükre nyújtott szolgáltatásokból vagy elvégzett munkákból  
származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

5 7. ALCÍM — AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS 
VISSZATÉRÍTÉSEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

5 7 Az intézmény adminisztratív működésével kapcsolatos egyéb 
hozzájárulások és visszatérítések

5 7 0 Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó  
bevételek – Címzett bevétel p.m. p.m. 2 953 212,88

5 7 1 Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az  
alapítványoktól, támogatásokból, adományokból és  
hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes  
intézményekre meghatározott bevételeket – Címzett bevétel p.m. p.m. 0,00

5 7 2 Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások  
visszatérítése – Címzett bevétel p.m. p.m. 0,00

5 7 3 Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és  
visszafizetések – Címzett bevétel p.m. p.m. 38 459,87

5 7 4 Az uniós küldöttségek vonatkozásában a Bizottság által az  
Európai Külügyi Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott  
hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel p.m. p.m. 268 262 884,51

5 7. alcím — Összesen p.m. p.m. 271 254 557,26

5 7 0. jogcímcsoport — Tévesen kifizetett összegek visszafizetéséből származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 2 953 212,88



Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 1. jogcímcsoport — Meghatározott célra előirányzott bevételek, úgymint az alapítványoktól,  
támogatásokból, adományokból és hagyatékokból származó jövedelmek, beleértve az egyes intézményekre  
meghatározott bevételeket – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 2. jogcímcsoport — Más intézmény nevében kifizetett szociális kiadások visszatérítése – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 3. jogcímcsoport — Egyéb, az intézmény működésével járó hozzájárulások és visszafizetések – Címzett  
bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 38 459,87

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 7 4. jogcímcsoport — Az uniós küldöttségek vonatkozásában a Bizottság által az Európai Külügyi  
Szolgálatnak (EKSZ) nyújtott hozzájárulásból származó bevételek – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 268 262 884,51

Megjegyzések

Ez a bevétel a Bizottság által az EKSZ-nek nyújtott azon hozzájárulásból származik, amely az uniós küldöttségeken dolgozó, az 
Európai Fejlesztési Alap (EFA) által finanszírozott bizottsági személyzetet is magában foglaló bizottsági személyzet helyileg kezelt 
kiadásait fedezi, emellett olyan kiadásokat, mint a sajtó- és tájékoztatási tevékenységek.



A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban bármely bevételt az ebben a szakaszban szereplő 
költségkimutatás 3 0 0 5. jogcíméhez kapcsolódó további előirányzatok biztosítására használják fel.

5 8. ALCÍM — EGYÉB TÉRÍTÉSEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

5 8 Egyéb térítések

5 8 0 Egyéb térítések p.m. p.m. 0,00

5 8. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

5 8 0. jogcímcsoport — Egyéb térítések

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

5 9. ALCÍM — AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

5 9 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

5 9 0 Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek p.m. p.m. 0,00

5 9. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

5 9 0. jogcímcsoport — Az adminisztratív tevékenységből származó egyéb bevételek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

6. CÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK UNIÓS MEGÁLLAPODÁSOK ÉS PROGRAMOK 
KERETÉBEN

Számadatok

Cím Alcím Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

6 1 Egyéb kiadások visszatérítése p.m. p.m. 0,00

6 3 Hozzájárulások különleges megállapodások keretében p.m. p.m. 0,00

6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések p.m. p.m. 0,00

6. cím — Összesen p.m. p.m. 0,00



6 1. ALCÍM — EGYÉB KIADÁSOK VISSZATÉRÍTÉSE

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

6 1 Egyéb kiadások visszatérítése

6 1 2 Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a  
kérésre, fizetség ellenében végzett munka során merültek  
fel – Címzett bevétel p.m. p.m. 0,00

6 1. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

6 1 2. jogcímcsoport — Olyan kiadások visszatérítése, amelyek kifejezetten a kérésre, fizetség ellenében  
végzett munka során merültek fel – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 3. ALCÍM — HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

6 3 Hozzájárulások különleges megállapodások keretében

6 3 1 Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében –  
Címzett bevétel

6 3 1 1 Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött 
keretmegállapodásból eredő adminisztratív költségekhez – 
Címzett bevétel p.m. p.m. 0,00

6 3 1. jogcímcsoport — Részösszeg p.m. p.m. 0,00

6 3. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

6 3 1. jogcímcsoport — Hozzájárulások a schengeni vívmányok keretében – Címzett bevétel

6 3 1 1. jogcím — Hozzájárulás az Izlanddal és Norvégiával kötött keretmegállapodásból eredő adminisztratív 
költségekhez – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

Az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni vívmányok 
végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött megállapodás alkalmazását szolgáló egyes szabályokról 
szóló, 1999. május 17-i 1999/437/EK tanácsi határozat (HL L 176., 1999.7.10., 31. o.).



Hozzájárulás az Európai Unió Tanácsa, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között, e két államnak a schengeni 
vívmányok végrehajtására, alkalmazására és fejlesztésére irányuló társulásáról kötött, 1999. május 18-i megállapodásból (HL L 176., 
1999.7.10., 36. o.) és különösen annak 12. cikkéből eredő adminisztratív költségekhez.

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

6 6. ALCÍM — EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

6 6 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0 Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett 
bevétel p.m. p.m. 0,00

6 6 0. jogcímcsoport — Részösszeg p.m. p.m. 0,00

6 6. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

6 6 0. jogcímcsoport — Egyéb hozzájárulások és visszatérítések

6 6 0 0. jogcím — Egyéb címzett hozzájárulások és visszatérítések – Címzett bevétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Megjegyzések

A költségvetési rendelet 21. cikke értelmében ez a bevétel címzett bevételnek tekintendő, és további előirányzatok beállítását teszi 
lehetővé azokon a címsorokon, amelyek az illető bevételeket lehetővé tevő eredeti kiadásokat fedezték.

7. CÍM — KÉSEDELMI KAMAT

Számadatok

Cím Alcím Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

7 0 Késedelmi kamat p.m. p.m. 0,00

7. cím — Összesen p.m. p.m. 0,00

7 0. ALCÍM — KÉSEDELMI KAMAT

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

7 0 Késedelmi kamat

7 0 0 Késedelmi kamat

7 0 0 0 A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra 
késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok p.m. p.m. 0,00

7 0 0 1 Egyéb késedelmi kamatok p.m. p.m. 0,00



7 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg p.m. p.m. 0,00

7 0. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00

7 0 0. jogcímcsoport — Késedelmi kamat

7 0 0 0. jogcím — A tagállamok kincstárai által vezetett számlákra késedelmesen befizetett összegek után járó kamatok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 
és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

7 0 0 1. jogcím — Egyéb késedelmi kamatok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

Jogalap

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 
és különösen annak 78. cikke (4) bekezdése.

9. CÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

9 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 0,00

9. cím — Összesen p.m. p.m. 0,00

9 0. ALCÍM — EGYÉB BEVÉTELEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés 2012/2014

9 0 Egyéb bevételek

9 0 0 Egyéb bevételek p.m. p.m. 0,00

9 0. alcím — Összesen p.m. p.m. 0,00



9 0 0. jogcímcsoport — Egyéb bevételek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi költségvetés 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,00

KIADÁSOK — KIADÁSOK

Számadatok

Cím Címsor 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

Kötelezettségválla
lások

Kifizetések
Kötelezettségválla

lások
Kifizetések

1 A székhelyeken foglalkoztatott alkalmazottak 154 631 407 154 631 407 145 782 132 145 782 132 140 083 297,44

2 Épületek, felszerelés és működési kiadások a 
székhelyeken 57 360 500 57 360 500 50 031 255 50 031 255 42 446 750,77

3 Küldöttségek 312 923 884 312 923 884 312 949 106 312 949 106 565 388 533,43

10 Egyéb kiadások p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

Összesen 524 915 791 524 915 791 508 762 493 508 762 493 747 918 581,64

1. CÍM — A SZÉKHELYEKEN FOGLALKOZTATOTT ALKALMAZOTTAK

Számadatok

Cím Alcím Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

1 1 A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz 
kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások 5 124 525 935 117 534 890 111 759 944,55

1 2 A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb 
juttatások 5 18 081 167 17 064 422 15 502 472,22

1 3 A személyzeti igazgatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások 5 2 377 000 2 117 000 3 274 504,67

1 4 Kiküldetések 5 7 723 305 7 723 305 7 723 305,00

1 5 Az alkalmazottakat támogató intézkedések 5 1 924 000 1 342 515 1 823 071,00

1. cím — Összesen 154 631 407 145 782 132 140 083 297,44

1 1. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI SZABÁLYZAT HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ ÁLLOMÁNYHOZ KAPCSOLÓDÓ 
JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

1 1 A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz 
kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 1 0 A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz  
kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 1 0 0 Alapbérek 5.2 94 199 574 90 444 734 85 280 225,59 90,53 %

1 1 0 1 A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati 
jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok 5.2 801 762 730 396 666 401,60 83,12 %

1 1 0 2 A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes 
körülményeihez kapcsolódó jogosultságok 5.2 24 717 178 22 370 760 22 514 141,53 91,09 %

1 1 0 3 Szociális juttatások 5.2 4 807 421 3 989 000 3 299 175,83 68,63 %

1 1 0 4 A javadalmazások súlyozása és kiigazítása 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 1 0. jogcímcsoport — Részösszeg 124 525 935 117 534 890 111 759 944,55 89,75 %

1 1. alcím — Összesen 124 525 935 117 534 890 111 759 944,55 89,75 %



Megjegyzések

Az ebbe az alcímbe bevitt előirányzatokat az EKSZ-nek a pénzügyi évre vonatkozó létszámterve alapján értékelik.

A bérek, juttatások és pótlékok esetében 6,2 %-os átalánycsökkentésre került sor annak figyelembevétele érdekében, hogy adott 
időpontban nincs betöltve az EKSZ létszámtervében szereplő valamennyi álláshely.

1 1 0. jogcímcsoport — A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állományhoz kapcsolódó javadalmazás  
és egyéb juttatások

1 1 0 0. jogcím — Alapbérek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

94 199 574 90 444 734 85 280 225,59

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak alapbérének, valamint a 
személyzeti szabályzat 50. cikkében előirányzott juttatás fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Az EKSZ-nek elegendő számú AD 12–AD 16 besorolású álláshelyet betöltetlenül kell hagynia, hogy ilyen álláshelyek létrehozása 
vagy átsorolása nélkül teljesíteni tudja aktuális személyzetével szembeni kötelezettségeit.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. 

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 

1 1 0 1. jogcím — A személyzeti szabályzat alapján a szolgálati jogviszonyhoz kapcsolódó jogosultságok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

801 762 730 396 666 401,60

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az 
alábbiak fedezésére szolgál:

— titkársági juttatások,

— lakhatási és közlekedési támogatások,

— átalányösszegű helyi utazási támogatások,

— váltott műszakban történő munkavégzésért vagy a tisztviselő munkahelyi vagy otthoni készenléti szolgálatáért fizetett juttatások,

— egyéb juttatások és visszafizetések,

— túlóra.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata. 

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek. 



1 1 0 2. jogcím — A személyzeti szabályzat alapján az alkalmazott személyes körülményeihez kapcsolódó jogosultságok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

24 717 178 22 370 760 22 514 141,53

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében különösen az 
alábbiak fedezésére szolgál:

— külföldi munkavégzési és külföldi tartózkodási támogatások,

— háztartási támogatás, eltartott gyermek utáni támogatás és iskoláztatási támogatás,

— szülői vagy családi szabadság esetén járó támogatás,

— a tisztviselő vagy ideiglenes alkalmazott, házastársa és az általa eltartott személyek számára a munkavégzés helyéről a származási  
országba történő utazás költségeinek kifizetése,

— egyéb támogatások és juttatások.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 3. jogcím — Szociális juttatások

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

4 807 421 3 989 000 3 299 175,83

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak esetében az 
alábbiak fedezésére szolgál:

— betegség-, baleset- és foglalkozási ártalmak elleni biztosítás, illetve egyéb szociális kiadások,

— munkanélküliségi  biztosítás  az  ideiglenes  alkalmazottak  számára  és  a  nyugdíjjogosultságok  származási  országukban  történő 
megszerzése és megtartása érdekében az intézmény által részükre történő kifizetések.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 1 0 4. jogcím — A javadalmazások súlyozása és kiigazítása

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a létszámtervben szereplő álláshelyeket betöltő tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak számára a foglalkoztatás 



helye szerinti országtól eltérő országba folyósított javadalmazásra és járandóságok részösszegére alkalmazott bérkorrekciós 
együtthatók hatásaként felmerülő költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2. ALCÍM — A KÜLSŐ MUNKATÁRSAKHOZ KAPCSOLÓDÓ JAVADALMAZÁS ÉS EGYÉB JUTTATÁSOK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

1 2 A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és 
egyéb juttatások

1 2 0 A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és  
egyéb juttatások

1 2 0 0 Szerződéses alkalmazottak 5.2 6 719 039 5 620 464 5 067 888,26 75,43 %

1 2 0 1 Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők 5.2 3 586 078 3 603 674 3 035 000,00 84,63 %

1 2 0 2 Gyakornoki időszak 5.2 362 690 366 000 350 520,00 96,64 %

1 2 0 3 Külső szolgáltatások 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 2 0 4 Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók 5.2 103 000 80 000 98 913,96 96,03 %

1 2 0 5 Kirendelt nemzeti katonai szakértők 5.2 7 310 360 7 394 284 6 950 150,00 95,07 %

1 2 0. jogcímcsoport — Részösszeg 18 081 167 17 064 422 15 502 472,22 85,74 %

1 2 2 Előzetes előirányzat 5.2 p.m. p.m. 0,—

1 2. alcím — Összesen 18 081 167 17 064 422 15 502 472,22 85,74 %

1 2 0. jogcímcsoport — A külső munkatársakhoz kapcsolódó javadalmazás és egyéb juttatások

1 2 0 0. jogcím — Szerződéses alkalmazottak

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

6 719 039 5 620 464 5 067 888,26

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál: a szerződéses alkalmazottak javadalmazása (az Európai Unió egyéb 
alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételeinek értelmében), a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói 
járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.



1 2 0 1. jogcím — Kirendelt nemzeti nem katonai szakértők

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

3 586 078 3 603 674 3 035 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unió Katonai Törzsébe szolgálatra rendelt nemzeti szakértőkön kívüli egyéb nemzeti szakértők 
juttatásainak és adminisztratív költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti 
szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról.

1 2 0 2. jogcím — Gyakornoki időszak

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

362 690 366 000 350 520,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az oklevéllel rendelkező fiatalok olyan szakmai gyakorlatával járó kiadások fedezésére szolgál, amelynek célja, 
hogy áttekintést nyújtson az Unió célkitűzéseiről és az előtte álló kihívásokról, megismertesse a gyakornokot az intézmények 
működésével, valamint az EKSZ-nél végzett munkatapasztalat révén bővítse ismereteit.

Fedezi az ösztöndíjak összegét és az azokhoz kapcsolódó egyéb kiadásokat (eltartottak utáni vagy gyakornokok, mozgáskorlátozottak 
számára járó pótlék, betegség- és baleset-biztosítás stb.); a szakmai gyakorlat során – különösen a szakmai gyakorlat elején és végén – 
felmerülő útiköltségek visszatérítését, valamint a szakmai gyakorlat programjához kötődő események – látogatások, fogadások – 
szervezési költségeit. Az előirányzat fedezi továbbá az értékeléssel kapcsolatos kiadásokat a szakmai gyakorlatok programjának, 
valamint a tájékoztató kampányok optimalizálása céljából.

A gyakornokok kiválasztása objektív és átlátható kritériumok alapján történik, és tükrözi a földrajzi egyensúlyt.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 2 0 3. jogcím — Külső szolgáltatások

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat azon szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál, amelyeket nem az intézményhez tartozó személyek végeznek, 
különösen:

— a különböző szolgáltatásokat végző ideiglenes alkalmazottak,

— kisegítő alkalmazottak az ülésekre,

— a munkafeltételekkel foglalkozó szakértők.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.



1 2 0 4. jogcím — Kölcsönmunkaerő és különleges tanácsadók

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

103 000 80 000 98 913,96

Megjegyzések

Ez az előirányzat elsősorban a következő kiadások fedezésére szolgál: a kölcsönmunkaerő, az ideiglenes személyzet és a különleges 
tanácsadók javadalmazása a KBVP/KKBP területét is ideértve, a különböző szociális biztonsági rendszerekbe fizetett munkáltatói 
járulékok, valamint az ezen alkalmazottak javadalmazása esetében alkalmazandó korrekciós együtthatók hatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

1 2 0 5. jogcím — Kirendelt nemzeti katonai szakértők

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

7 310 360 7 394 284 6 950 150,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a KBVP/KKBP keretében az Európai Unió Katonai Törzsébe szolgálatra rendelt nemzeti katonai szakértők 
járandóságának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti 
szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról.

1 2 2. jogcímcsoport — Előzetes előirányzat

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során a Tanács által jóváhagyott esetleges bérkorrekciók hatásaként felmerülő költségek fedezésére 
szolgál.

Az előirányzat előzetes jellegű, és csak az ebben az alcímben található megfelelő tételekhez való átcsoportosítás után használható fel.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.



1 3. ALCÍM — A SZEMÉLYZETI IGAZGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB KIADÁSOK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

1 3 A személyzeti igazgatáshoz kapcsolódó egyéb kiadások

1 3 0 Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 3 0 0 Munkaerő-felvétel 5.2 100 000 100 000 100 000,00 100,00 %

1 3 0 1 Képzés 5.2 1 017 000 1 217 000 1 014 504,67 99,75 %

1 3 0 2 Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és 
a szolgálati jogviszony megszűnéséhez kapcsolódó 
jogosultságok 5.2 1 260 000 800 000 2 160 000,00 171,43 %

1 3 0. jogcímcsoport — Részösszeg 2 377 000 2 117 000 3 274 504,67 137,76 %

1 3. alcím — Összesen 2 377 000 2 117 000 3 274 504,67 137,76 %

1 3 0. jogcímcsoport — Személyzeti igazgatással kapcsolatos kiadások

1 3 0 0. jogcím — Munkaerő-felvétel

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

100 000 100 000 100 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a 2002/621/EK  határozat  3.  cikkében  foglalt  versenyvizsgák  szervezésével  kapcsolatban  felmerülő  költségek  és  a  felvételi 
elbeszélgetésre, valamint orvosi vizsgálatra behívott jelöltek útiköltsége és tartózkodási költségei,

— az  ideiglenes  alkalmazottak,  a  kisegítő  alkalmazottak  és  a  helyi  alkalmazottak  kiválasztási  folyamatának  szervezése  során  
felmerülő költségek.

A működési követelmények által kellően indokolt esetekben az Európai Személyzeti Felvételi Hivatallal történő egyeztetést követően 
ez az előirányzat felhasználható az intézmény által szervezett versenyvizsgákra is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 27–31. és 33. cikke, valamint III. melléklete.

Az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és 
az európai ombudsman 2002. július 25-i 2002/620/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 53. o.) az Európai Közösségek Személyzeti 
Felvételi Hivatalának létrehozásáról és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság főtitkárainak, a Bíróság hivatalvezetőjének, a 
Számvevőszék, a Gazdasági és Szociális Bizottság és a Régiók Bizottsága főtitkárainak, továbbá az európai ombudsman 
képviselőjének 2002. július 25-i 2002/621/EK határozata (HL L 197., 2002.7.26., 56. o.) az Európai Közösségek Személyzeti 
Felvételi Hivatalának szervezeti felépítéséről és működéséről.

1 3 0 1. jogcím — Képzés

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

1 017 000 1 217 000 1 014 504,67



Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a szakmai továbbképzések és átképzések kapcsán felmerült kiadások, beleértve az intézményközi alapon működő nyelvoktatást, a 
tanfolyamdíjakat,  az oktatók költségeit és olyan logisztikai költségeket,  mint a terem- és felszerelésbérlés,  valamint  különféle  
kapcsolódó költségeket, így például a frissítők és ételek költségeit, továbbá az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából  
adódó tanfolyamokon, konferenciákon és kongresszusokon való részvétel költségeit,

— a szemináriumokon és konferenciákon való részvétel díjai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24a. cikke.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti 
szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról.

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 
7. o.).

1 3 0 2. jogcím — Szolgálati jogviszony megkezdéséhez, az áthelyezéshez és a szolgálati jogviszony megszűnéséhez 
kapcsolódó jogosultságok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

1 260 000 800 000 2 160 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a  tisztviselőknek,  az  ideiglenes  alkalmazottaknak  és  a  szerződéses  alkalmazottaknak  (családtagjaikat  is  ideértve)  járó 
utazásiköltség-térítés  a szolgálati  jogviszony megkezdésekor,  távozáskor  vagy a munkavégzés helyének megváltozásával  járó  
áthelyezés esetén,

— az olyan tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési/újrabeilleszkedési  
juttatások  és  költözési  költségek,  akik  a  szolgálati  jogviszony  megkezdésekor,  más  szolgálatteljesítési  helyre  történő 
áthelyezéskor  és  az  intézmény  végleges  elhagyásakor  és  máshol  történő  letelepedéskor  lakóhelyük  megváltoztatására  
kényszerülnek,

— azoknak  a  tisztviselőknek,  ideiglenes  alkalmazottaknak  és  szerződéses  alkalmazottaknak  fizetett  napidíj,  akik  a  szolgálati  
jogviszony  megkezdésekor  vagy  más  szolgálatteljesítési  helyre  történő  áthelyezéskor  bizonyíthatóan  lakóhelyük 
megváltoztatására kényszerülnek,

— a nyilvánvaló alkalmatlanság miatt elbocsátott próbaidős tisztviselőket megillető juttatás,

— az  olyan  ideiglenes  alkalmazottak  vagy  szerződéses  alkalmazottak  végkielégítése,  akiknek  az  intézmény  mondja  fel  a 
szerződését.

Ez az előirányzat azon tisztviselők juttatásainak fedezésére is szolgál, akik:

— az intézményen belüli létszámleépítés keretén belül kerültek tartalékállományba,

— AD 14–AD 16 fokozatú beosztásban voltak, és akiket a szolgálat érdekében nyugdíjaztak.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata.

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.



1 4. ALCÍM — KIKÜLDETÉSEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

1 4 Kiküldetések

1 4 0 Kiküldetések 5.2 7 723 305 7 723 305 7 723 305,00 100,00 %

1 4. alcím — Összesen 7 723 305 7 723 305 7 723 305,00 100,00 %

1 4 0. jogcímcsoport — Kiküldetések

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

7 723 305 7 723 305 7 723 305,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő kiadások fedezésére szolgál:

— a főképviselőnél felmerült kiküldetési költségek,

— az EKSZ tisztviselőinek, ideiglenes és szerződéses alkalmazottainak, valamint különleges tanácsadóinak kiküldetései és hivatalos  
útjai során felmerülő költségek, beleértve az utazási költségeket, a napidíjakat, valamint a kiküldetés során felmerülő járulékos 
vagy rendkívüli költségeket,

— az Európai Unió Katonai Törzsének megbízatásából adódóan felmerült kiküldetési költségek,

— az EKSZ-hez kirendelt nemzeti szakértők kiküldetési költségei,

— a főképviselő különleges tanácsadóinak és különmegbízottainak kiküldetési költségei,

— a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók kiküldetési költségei. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak VII. melléklete 11., 12. és 13. cikke.

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének határozata az EKSZ-személyzet kiküldetésére alkalmazandó 
szabályokról.

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 
7. o.).

Az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének 2011. március 23-i határozata az EKSZ-hez kirendelt nemzeti 
szakértőkre alkalmazandó szabályok megállapításáról.

1 5. ALCÍM — AZ ALKALMAZOTTAKAT TÁMOGATÓ INTÉZKEDÉSEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

1 5 Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1 5 0 Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1 5 0 0 Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és 
támogatás 5.2 199 000 388 000 173 140,00 87,01 %

1 5 0 1 Egészségügyi szolgálat 5.2 450 000 450 000 438 075,00 97,35 %

1 5 0 2 Éttermek és étkezdék 5.2 p.m. p.m. 0,—



1 5 0 3 Bölcsődék és napközi otthonok 5.2 1 275 000 504 515 1 211 856,00 95,05 %

1 5 0. jogcímcsoport — Részösszeg 1 924 000 1 342 515 1 823 071,00 94,75 %

1 5. alcím — Összesen 1 924 000 1 342 515 1 823 071,00 94,75 %

1 5 0. jogcímcsoport — Az alkalmazottakat támogató intézkedések

1 5 0 0. jogcím — Az alkalmazottaknak nyújtott szociális szolgáltatások és támogatás

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

199 000 388 000 173 140,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— különösen a nehéz helyzetben lévő tisztviselők és egyéb alkalmazottak támogatására hozott intézkedések,

— az alkalmazottak társadalmi kapcsolataihoz kapcsolódó költségek,

— a  tömegközlekedéssel  való  munkába  járás  költségeinek  részleges  visszatérítése  a  személyzet  számára.  Ez  az  intézkedés  a 
tömegközlekedés igénybevételének ösztönzésére szolgál.

Ez az előirányzat a fogyatékkal élők támogatását célzó politika részeként az alábbi kategóriákba tartozó, fogyatékkal élő személyek 
támogatásának fedezésére szolgál:

— hivatalban lévő tisztviselők,

— hivatalban lévő tisztviselők házastársa,

— az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata értelmében eltartott minden gyermek.

Az előirányzat a fogyatékosság miatt szükségesnek ítélt, kellően megalapozott nem orvosi költségek visszatérítésére szolgál, a 
rendelkezésre álló költségvetési források lehetőségein belül a tartózkodási hely szerinti vagy a származási ország nemzeti joga által 
biztosított lehetőségek kimerítését követően.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 24. és 76. cikke.

1 5 0 1. jogcím — Egészségügyi szolgálat

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

450 000 450 000 438 075,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az alábbiak fedezésére szolgál:

— a rendelőintézetek működési költségei, a fogyóeszközök és a bölcsődei ellátás és gyógyszerek költségei, az orvosi vizsgálatokkal  
kapcsolatos  költségek,  valamint  a rokkantsági  bizottságnak és a védőszemüvegekkel  kapcsolatos  kiadások visszatérítésének a 
költségei,

— fedez továbbá bizonyos, gyógyászati szempontból szükségesnek ítélt munkaeszközök beszerzésével kapcsolatos kiadásokat is.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.



Jogalap

Az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és különösen annak 59. cikke, valamint II. mellékletének 8. cikke.

1 5 0 2. jogcím — Éttermek és étkezdék

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az éttermek és étkezdék üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások díjazásának fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

1 5 0 3. jogcím — Bölcsődék és napközi otthonok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

1 275 000 504 515 1 211 856,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Gyermekfelügyleti Központ és más bölcsődék, óvodák és gyermekgondozási létesítmények költségeihez való (a 
Bizottság és/vagy a Tanács részére fizetendő) EKSZ-hozzájárulás fedezésére szolgál.

A szülői hozzájárulásból és a szülőket foglalkoztató szervezetek hozzájárulásaiból származó bevételek címzett bevételeket tesznek 
lehetővé.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2. CÍM — ÉPÜLETEK, FELSZERELÉS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A SZÉKHELYEKEN

Számadatok

Cím 
Alcím

Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

Kötelezettségvá
llalások

Kifizetések
Kötelezettségvá

llalások
Kifizetések

2 0 Épületek és járulékos költségek 5 29 871 500 29 871 500 19 922 500 19 922 500 18 559 124,26

2 1 Informatika, berendezések és bútorok 5 21 732 000 21 732 000 24 432 750 24 432 750 19 490 479,49

2 2 Egyéb működési kiadások 5 5 757 000 5 757 000 5 676 005 5 676 005 4 397 147,02

2. cím — Összesen 57 360 500 57 360 500 50 031 255 50 031 255 42 446 750,77

2 0. ALCÍM — ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

2 0 Épületek és járulékos költségek

2 0 0 Épületek

2 0 0 0 Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése 5.2 18 182 000 6 616 000 7 483 000,00 41,16 %

2 0 0 1 Ingatlanvásárlás 5.2 p.m. p.m. 0,—

2 0 0 2 Épületek berendezése és biztonsági munkák 5.2 200 000 491 000 1 100 000,00 550,00 %



2 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg 18 382 000 7 107 000 8 583 000,00 46,69 %

2 0 1 Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 1 0 Takarítás és karbantartás 5.2 3 999 000 4 152 000 3 224 000,00 80,62 %

2 0 1 1 Víz, gáz, elektromos áram és fűtés 5.2 1 318 000 1 318 000 1 349 000,00 102,35 %

2 0 1 2 Az épületek biztonsága és őrzése 5.2 5 928 000 7 101 000 5 147 999,47 86,84 %

2 0 1 3 Biztosítás 5.2 74 500 74 500 71 999,68 96,64 %

2 0 1 4 Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek 5.2 170 000 170 000 183 125,11 107,72 %

2 0 1. jogcímcsoport — Részösszeg 11 489 500 12 815 500 9 976 124,26 86,83 %

2 0. alcím — Összesen 29 871 500 19 922 500 18 559 124,26 62,13 %

2 0 0. jogcímcsoport — Épületek

2 0 0 0. jogcím — Bérleti díj és éves lízingdíjak kifizetése

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

18 182 000 6 616 000 7 483 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ által Brüsszelben használt épületek bérleti díjainak és adóinak, illetve az üléstermek, a raktár és a parkolók 
bérlésének fedezésére szolgál.

Ez a meglévő vagy előkészítés alatt álló bérleti szerződések alapján bérelt épületek vagy épületrészek éves lízingdíjának fedezésére is 
szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

2 0 0 1. jogcím — Ingatlanvásárlás

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az ingatlanvásárlás fedezésére szolgál. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 0 2. jogcím — Épületek berendezése és biztonsági munkák

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

200 000 491 000 1 100 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat különösen az épületek alábbi berendezési költségeinek fedezésére szolgál:

— az intézményi épületek bővítéséről és átalakításáról szóló tanulmányok,

— az épületeknek a személyek és javak fizikai és anyagi biztonságát szolgáló kialakítási munkálatai,

— az épületeknek a működési követelményekkel összhangban történő berendezése és átalakítása,

— az épületeknek és műszaki létesítményeknek a hatályos biztonsági és egészségvédelmi követelményeknek és szabványoknak való 



megfelelés érdekében történő átalakítása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről szóló, 1989. 
június 12-i 89/391/EGK tanácsi irányelv (HL L 183., 1989.6.29., 1. o.).

2 0 1. jogcímcsoport — Épületekkel kapcsolatos költségek

2 0 1 0. jogcím — Takarítás és karbantartás

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

3 999 000 4 152 000 3 224 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbi takarítási és karbantartási költségek fedezésére szolgál:

— irodák, műhelyek és raktárak (ideértve a függönyöket, kárpitokat, szőnyegeket, napellenzőket stb.) takarítása,

— elhasználódott függönyök, kárpitok és szőnyegek cseréje,

— festés,

— egyéb karbantartási munkák,

— műszaki berendezések javítása,

— műszaki felszerelések,

— különböző műszaki berendezések (légkondicionálás, fűtés, hulladékkezelés, felvonók) karbantartási szerződései.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 1. jogcím — Víz, gáz, elektromos áram és fűtés

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

1 318 000 1 318 000 1 349 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a víz-, gáz-, elektromosáram- és fűtési költségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 2. jogcím — Az épületek biztonsága és őrzése

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

5 928 000 7 101 000 5 147 999,47

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ épületei felügyeleti és őrzési költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.



2 0 1 3. jogcím — Biztosítás

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

74 500 74 500 71 999,68

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ által használt épületekre vonatkozóan a biztosítótársaságokkal kötött szerződések biztosítási díjainak, 
valamint az ezekbe az épületekbe érkező látogatókra vonatkozó felelősségbiztosítás fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 0 1 4. jogcím — Épületekkel kapcsolatos egyéb költségek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

170 000 170 000 183 125,11

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Cortenberg és az ER épületet is magában foglaló épületekkel kapcsolatos olyan egyéb folyó kiadások fedezésére 
szolgál, amelyek nem tartoznak ezen alcím más jogcímcsoportjai alá, nevezetesen a szemétszállítás, a jelzésre szolgáló felszerelés, 
valamint a szakosodott szervek által végzett ellenőrzések költségei stb.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1. ALCÍM — INFORMATIKA, BERENDEZÉSEK ÉS BÚTOROK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

2 1 Informatika, berendezések és bútorok

2 1 0 Informatika és távközlés

2 1 0 0 Információs és kommunikációs technológiák 5.2 12 837 000 12 837 000 12 892 354,71 100,43 %

2 1 0 1 Biztonságos információs és kommunikációs technológiák 5.2 8 345 000 10 845 750 5 677 532,78 68,04 %

2 1 0. jogcímcsoport — Részösszeg 21 182 000 23 682 750 18 569 887,49 87,67 %

2 1 1 Bútorok 5.2 200 000 200 000 370 592,00 185,30 %

2 1 2 Műszaki berendezések és felszerelések 5.2 150 000 250 000 250 000,00 166,67 %

2 1 3 Szállítás 5.2 200 000 300 000 300 000,00 150,00 %

2 1. alcím — Összesen 21 732 000 24 432 750 19 490 479,49 89,69 %

2 1 0. jogcímcsoport — Informatika és távközlés

2 1 0 0. jogcím — Információs és kommunikációs technológiák

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

12 837 000 12 837 000 12 892 354,71



Megjegyzések

Ez az előirányzat a nem minősített információs és kommunikációs technológiák kiadásainak fedezésére szolgál, különösen a 
következőkhöz kapcsolódóan:

— a számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzése vagy bérlése,

— a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez  és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégektől 
igénybe vett szolgáltatás és képzés, beleértve a felhasználóknak nyújtott szolgáltatást is,

— a számítógépes berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása,

— kommunikációs szolgáltatások nyújtói,

— kommunikációs és adatátviteli költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 0 1. jogcím — Biztonságos információs és kommunikációs technológiák

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

8 345 000 10 845 750 5 677 532,78

Megjegyzések

Ez az előirányzat a biztonságos információs és kommunikációs technológiák kiadásainak fedezésére szolgál, különösen a 
következőkhöz kapcsolódóan:

— a biztonságos számítógépes rendszerekhez és alkalmazásokhoz tartozó berendezések és szoftverek beszerzése vagy bérlése,

— a számítógépes rendszerek és alkalmazások működtetéséhez  és fejlesztéséhez számítógépes szolgáltató és tanácsadó cégektől 
igénybe  vett  szolgáltatás  és  képzés,  beleértve  a  felhasználóknak  nyújtott  szolgáltatást  is,  –  a  biztonságos  számítógépes  
berendezések és rendszerek, valamint az alkalmazásokhoz tartozó szoftverek karbantartása,

— biztonságos kommunikációs szolgáltatásokra való előfizetés,

— a biztonságos kommunikáció és adatátvitel költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 1. jogcímcsoport — Bútorok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

200 000 200 000 370 592,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— bútorok és speciális bútorok vásárlása vagy cseréje,

— bútorok bérbevétele az EKSZ épületein kívüli kiküldetések és ülések során,

— bútorok karbantartása és javítása.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.



2 1 2. jogcímcsoport — Műszaki berendezések és felszerelések

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

150 000 250 000 250 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a különböző – különösen az archiválás, a biztonság, a konferenciák, az étkezdék és az épületek számára szükséges – rögzített és  
mobil műszaki berendezések és felszerelések vásárlása és cseréje,

— különösen a konferenciák és étkezdék számára szükséges technikai segítségnyújtás és ellenőrzés,

— műszaki  berendezések  és  felszerelések  bérlésével  kapcsolatos  költségek,  valamint  e  berendezések  karbantartási  és  javítási  
költségei.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 1 3. jogcímcsoport — Szállítás

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

200 000 300 000 300 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat többek között az alábbiak fedezésére szolgál:

— szolgálati gépjárművek lízingje vagy beszerzése,

—  a  gépjárműkölcsönzés  költségei,  amennyiben  az  EKSZ  rendelkezésére  álló  szállítóeszközök  használatára  nincs  lehetőség,  
különösen kiküldetések alkalmával,

— a szolgálati gépjárművek működtetésének és karbantartásának költségei (üzemanyag, gumiabroncsok stb. vásárlása).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2. ALCÍM — EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

2012/201
4

Kötelezettség
vállalások

Kifizetések
Kötelezettség

vállalások
Kifizetések

2 2 Egyéb működési kiadások

2 2 0 Konferenciák, kongresszusok és ülések

2 2 0 0 Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése 5.2 490 000 490 000 600 000 600 000 440 000,00 89,80 %

2 2 0 1 Szakértők utazási költségei 5.2 80 000 80 000 100 000 100 000 50 000,00 62,50 %

2 2 0. jogcímcsoport — Részösszeg 570 000 570 000 700 000 700 000 490 000,00 85,96 %

2 2 1 Tájékoztatás

2 2 1 0 Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos 
kiadások 5.2 681 500 681 500 631 500 631 500 551 620,65 80,94 %

2 2 1 1 Műholdas képek 5.2 500 000 500 000 500 000 500 000 200 000,00 40,00 %

2 2 1 2 Általános kiadványok 5.2 42 000 42 000 105 000 105 000 41 565,36 98,97 %

2 2 1 3 Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények 5.2 235 000 235 000 150 000 150 000 147 045,66 62,57 %

2 2 1. jogcímcsoport — Részösszeg 1 458 500 1 458 500 1 386 500 1 386 500 940 231,67 64,47 %

2 2 2 Nyelvi szolgálatok



2 2 2 0 Fordítás 5.2 p.m. p.m. p.m. p.m. 0,—

2 2 2 1 Tolmácsolás 5.2 585 000 585 000 690 000 690 000 1 000,00 0,17 %

2 2 2. jogcímcsoport — Részösszeg 585 000 585 000 690 000 690 000 1 000,00 0,17 %

2 2 3 Egyéb kiadások

2 2 3 0 Irodai eszközök
5.2 326 500 326 500 326 505 326 505 399 417,00

122,33 
%

2 2 3 1 Bérmentesítés 5.2 179 000 179 000 100 000 100 000 128 000,00 71,51 %

2 2 3 2 Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége 5.2 50 000 50 000 100 000 100 000 33 491,85 66,98 %

2 2 3 3 Intézményközi együttműködés 5.2 1 865 000 1 865 000 1 650 000 1 650 000 1 399 970,00 75,07 %

2 2 3 4 Költöztetés
5.2 150 000 150 000 150 000 150 000 200 000,00

133,33 
%

2 2 3 5 Pénzügyi költségek 5.2 20 000 20 000 20 000 20 000 19 000,00 95,00 %

2 2 3 6 Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések
5.2 43 000 43 000 43 000 43 000 187 000,00

434,88 
%

2 2 3 7 Egyéb működési költségek 5.2 10 000 10 000 10 000 10 000 0,—

2 2 3 8 Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató 
szolgáltatások (1. szakasz) 5.2 p.m. p.m. 500 000 500 000 400 000,00

2 2 3 9 Kísérleti projekt – Európai Békeintézet 5.2 — — p.m. p.m. 199 036,50

2 2 3. jogcímcsoport — Részösszeg 2 643 500 2 643 500 2 899 505 2 899 505 2 965 915,35 112,20 
%

2 2 4 Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató  
szolgáltatások (folytatás) 5.2 500 000 500 000

2 2. alcím — Összesen 5 757 000 5 757 000 5 676 005 5 676 005 4 397 147,02 76,38 %

2 2 0. jogcímcsoport — Konferenciák, kongresszusok és ülések

2 2 0 0. jogcím — Ülések, konferenciák és kongresszusok szervezése

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

490 000 600 000 440 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a következő költségek fedezésére szolgál:

— a Külügyek Tanácsa informális üléseinek és más informális ülések szervezése,

— miniszteri és vezető tisztviselői szinten folytatott politikai párbeszéd üléseinek szervezése,

— konferenciák és kongresszusok szervezése,

— belső ülések, beleértve szükség esetén a különleges alkalmakkor felszolgált ételek és frissítők költségeit,

— az intézményre a fogadások költségei és reprezentációs költségek formájában háruló kötelezettségek teljesítése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 0 1. jogcím — Szakértők utazási költségei

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

80 000 100 000 50 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ által valamilyen ülésre meghívott vagy kiküldetésbe küldött szakértők utazási költségeinek és napidíjának 
fedezésére szolgál.



A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1. jogcímcsoport — Tájékoztatás

2 2 1 0. jogcím — Dokumentációval és könyvtárral kapcsolatos kiadások

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

681 500 631 500 551 620,65

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a földrajzi adatokat is tartalmazó, külső dokumentációs és statisztikai adatbázisokhoz való hozzáférés költségei,

— hírlapok, folyóiratok, tartalomelemzést biztosító szolgáltatások és más online kiadványok előfizetése. Ez az előirányzat az ilyen 
kiadványok  sokszorosításával,  valamint  papíralapú  hordozón  és/vagy  elektronikus  úton  történő  terjesztésével  kapcsolatban  
felmerülő szerzői jogi díjak fedezésére is szolgál,

— könyvek és más művek papíralapú hordozón és/vagy digitális formában történő vásárlása a könyvtár számára,

— a telex-hírügynökségi előfizetések költségei,

— a könyvek és folyóiratok megőrzéséhez szükséges kötési és egyéb költségek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió Katonai Törzsének létrehozásáról szóló, 2001. január 22-i 2001/80/KKBP tanácsi határozat (HL L 27., 2001.1.30., 
7. o.).

2 2 1 1. jogcím — Műholdas képek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

500 000 500 000 200 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az EKSZ számára műholdas képek beszerzési költségeinek fedezésére szolgál, különösen válságmegelőzés és 
-kezelés céljából.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1 2. jogcím — Általános kiadványok

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

42 000 105 000 41 565,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat a tagállamok hivatalos nyelvein készült kiadványok előkészítése, valamint hagyományos (papíron vagy 
mikrofilmen), illetve elektronikus kiadása költségeinek, valamint az EKSZ-kiadványok – az Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétetteket is ideértve – terjesztési költségeinek fedezésére szolgál.



A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 1 3. jogcím — Tömegtájékoztatás és nyilvános rendezvények

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

235 000 150 000 147 045,66

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— az  Európai  Unió  külpolitikájáról  és  a  főképviselő  tevékenységéről  szóló  nyilvános  tájékoztatást  szolgáló  audiovizuális 
szolgáltatások,

— az EKSZ internetes oldalának fejlesztése és működtetése,

— az  intézmény  tevékenységéhez  kapcsolódó  kiadványok  közzétételének  és  értékesítésük  ösztönzésének,  továbbá  a  nyilvános 
rendezvényeknek a költségei, ideértve a járulékos igazgatási és infrastrukturális költségeket is,

— a KBVP/KKBP keretében folytatott tájékoztatás kiadásai,

— az egyéb információs tevékenységek és közönségkapcsolatok költségei, a promóciós tárgyakat is ideértve.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 2. jogcímcsoport — Nyelvi szolgálatok

2 2 2 0. jogcím — Fordítás

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Tanács Főtitkársága és a Bizottság által az EKSZ számára nyújtott fordítási szolgáltatásokhoz kapcsolódó 
kiadások fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 2 1. jogcím — Tolmácsolás

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

585 000 690 000 1 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a Bizottság tolmácsai által az EKSZ-nek nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére szolgál.

Ez a Bizottság tolmácsai által az EKSZ-nek a Politikai és Biztonsági Bizottság és a Katonai Bizottság ülései és egyéb, kifejezetten a 
KBVP/KKBP keretében tartott ülések alkalmából nyújtott szolgáltatások költségeinek fedezésére is szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

Jogalap

A Tanács főtitkárának/a közös kül- és biztonságpolitika főképviselőjének 111/2007 sz. határozata az Európai Tanács, a Tanács és a 



Tanács előkészítő szervei számára végzett tolmácsolásról.

2 2 3. jogcímcsoport — Egyéb kiadások

2 2 3 0. jogcím — Irodai eszközök

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

326 500 326 505 399 417,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— papír beszerzése,

— fénymásolatok és díjak,

— irodaszerek és irodai eszközök (napi használatra szolgáló eszközök),

— nyomtatott anyagok,

— a küldemények továbbításához szükséges eszközök (borítékok, csomagolópapír, a bérmentesítő géphez tartozó klisék),

— a sokszorosítóüzem  készletei  (a  nyomtatóhoz  szükséges  tinta,  ofszetlemezek,  a  klisék  előkészítéséhez  szükséges  filmek  és 
vegyszerek).

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 1. jogcím — Bérmentesítés

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

179 000 100 000 128 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a küldemények bérmentesítésének fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 2. jogcím — Tanulmányok, felmérések és konzultációk költsége

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

50 000 100 000 33 491,85

Megjegyzések

Ez az előirányzat magasan képzett szakértők által szerződéses alapon készített tanulmányok és konzultációk költségeinek fedezésére 
szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.



2 2 3 3. jogcím — Intézményközi együttműködés

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

1 865 000 1 650 000 1 399 970,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az intézményközi tevékenységek kiadásainak, különösen a Bizottság szervezeti egységeinek az EKSZ-személyzet 
irányításával kapcsolatos igazgatási személyzeti kérelmeinek, valamint az épületek és tevékenységek költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 4. jogcím — Költöztetés

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

150 000 150 000 200 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat a költöztetés és a berendezések szállítási költségeinek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 5. jogcím — Pénzügyi költségek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

20 000 20 000 19 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek fedezésére szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 6. jogcím — Jogi kiadások és költségek, kár- és költségtérítések

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

43 000 43 000 187 000,00

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— azon költségek, amelyek viselésére a Bíróság, a Törvényszék és a Közszolgálati Törvényszék kötelezheti az EKSZ-t, valamint az  
EKSZ bíróságok előtti képviseletével megbízott külső ügyvédek költségei,

— külső ügyvédek igénybevételének költségei,

— az EKSZ-re háruló kártérítések és jóvátételek.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.



2 2 3 7. jogcím — Egyéb működési költségek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

10 000 10 000 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat az alábbiak fedezésére szolgál:

— a  konferencia-  és  biztonsági  szolgálat  tagjainak  munkaruhája,  az  üzemi  dolgozók  és  a  belső  szolgálat  tagjainak 
munkafelszerelései, valamint a munkaruházat javítási és karbantartási költségei,

— néhány,  az  uniós  intézmények  munkájához  közvetlenül  kapcsolódó  tevékenységet  végző  társaság  kiadásaihoz  való  EKSZ-
hozzájárulás,

— az előző sorokban kifejezetten nem szereplő működési költségek,

— különösen  a  Cortenberg  és  az  ER  épületért  felelős  biztonsági  személyzet  számára  szükséges  egyenruhák  és  kiegészítők  
beszerzése.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 8. jogcím — Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (1. szakasz)

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

p.m. p.m. 500 000 500 000 400 000,00

Megjegyzések

2011-ben és 2012-ben előkészítő intézkedésre került sor, amely az Európai Külügyi Szolgálat keretében uniós közvetítéstámogató 
csoport (MSG) létrehozására irányult. Az előkészítő intézkedés a közvetítési kezdeményezések megerősítése és folyamatos 
támogatása érdekében tett első lépés, amely során először az Unió belső kapacitásait erősítik, anélkül, hogy kizárnák a külső és 
szerződtetett szakértők segítségét.

Ez a költségvetési tétel 2013-ban a következők fedezésére szolgál:

— a közvetítőfolyamatokat és a párbeszédet támogató személyzet telepítése,

— közvetítésben és párbeszédben jártas belső és külső szakértők szerződtetése vagy felkérése, figyelembe véve az ENSZ és más  
szervezetek által a szolgálati beosztás kialakítása terén végzett munkát,

— tudásmenedzsment,  beleértve  a  konfliktuselemzést,  a  tanulságok  értékelését  és  műhelytalálkozókat,  a  bevált  módszerek  és 
útmutatók kidolgozását és közzétételét,

— a közvetítéssel,  a párbeszéddel,  illetve  a központban  dolgozó EKSZ-munkatársak,  a kiküldetésben  lévő uniós  alkalmazottak,  
valamint az uniós küldöttségek vezetői és munkatársai helyzetfelismerésének javításával kapcsolatos képzési és belsőkapacitás-
építési lehetőségek. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel összege: p.m.

2 2 3 9. jogcím — Kísérleti projekt – Európai Békeintézet

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások Kifizetések Kötelezettségvállalások Kifizetések

— — p.m. p.m. 199 036,50



Megjegyzések

A kísérleti projekt célja, hogy az EU közvetítéssel és párbeszéddel kapcsolatos kapacitásának megerősítésére vonatkozó 2009-es 
koncepcióra építve megvizsgálja és elemezze a lehetőségeket és a kapcsolódó ráfordításokat és előnyöket, hogy a békeközvetítések 
során hatékonyan szolgálja az Unió szükségleteit.

Az Európai Békeintézet korábbi és folyamatban lévő erőfeszítéseire építve, figyelembe véve a többek között az Európai Parlamenttől 
származó elkészült tanulmányokat, valamint az e célból kidolgozott üzleti terveket, e költség-haszon elemzés olyan kérdéseket is 
figyelembe venne, mint a lehetséges intézményi felépítés, beleértve a költségszerkezetet, az irányítási rendszereket és a finanszírozási 
követelményeket is.

A kísérleti projektnek mindenekelőtt fel kell tárnia az EKSZ-nél, az egyéb európai uniós intézményeknél, az Európai Unió 
Biztonságpolitikai Kutatóintézeténél, az Európai Biztonsági és Védelmi Főiskolánál, a tagállamoknál és békeközvetítéssel foglalkozó 
nemzeti szerveiknél, valamint az egyéb érintett feleknél meglévő potenciál optimalizálásának lehetőségeit, és biztosítania kell, hogy 
ezek erősítsék egymást.

Az intézet céljait az Uniónak az alapszerződésekben meghatározott alapvető értékeire és céljaira kell építeni.

Anélkül, hogy elébe vágnánk a kísérleti projekt eredményeinek, az intézet feladatai közé tartozhat a tanácsadás, a kutatás, a képzés, a 
közvetítés és a konfliktusmegelőzést, valamint a konfliktusok békés megoldását célzó informális diplomácia; az ide tartozó uniós 
küldetések végrehajtásából és irányításából leszűrt tanulságok és bevált gyakorlatok; a szélesebb körű tudományos és kutatói 
közösség, valamint a nem kormányzati szervezetek bevonása, továbbá az ismeretterjesztés. A kísérleti projektre vonatkozó 
tanulmányban külön meg kell vizsgálni, hogy egy esetlegesen felállítandó független intézet hogyan tudná növelni az EKSZ-en belüli 
és az általánosságban vett uniós kapacitásokat e téren, és a megfelelő európai uniós intézményekkel együttműködésben hogyan tudná 
optimalizálni a rendelkezésre álló erőforrásokat.

Jogalap

Kísérleti projekt az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 
298., 2012.10.26., 1. o.) 54. cikkének (2) bekezdése értelmében.

2 2 4. jogcímcsoport — Konfliktusmegelőző és közvetítéstámogató szolgáltatások (folytatás)

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

500 000

Megjegyzések

A 2012. évi költségvetésbe egy új költségvetési jogcímen (2 2 3 8.) elkülönített előirányzatokkal bekerült az EKSZ keretében működő 
uniós közvetítéstámogató csoport létrehozását előkészítő intézkedés. Az intézkedés 2013-ban konfliktusmegelőző és 
közvetítéstámogató szolgáltatások néven, de ugyanazon a jogcímen (2 2 3 8.) folytatódott, továbbra is elkülönített előirányzatokkal. 

2014-ben a tevékenység folytatását javasoljuk az új 2 2 4. jogcímcsoport alatt, azonos összeggel, nem elkülönített előirányzatokkal. A 
nem elkülönített előirányzatokra való áttérés összehangolja e jogcímet az EKSZ költségvetéséből finanszírozott egyéb kiadásokkal,  
egyben megkönnyíti végrehajtását. A 2 2 3 8. jogcím 2014-ben is „p.m.” bejegyzést kap.

3. CÍM — KÜLDÖTTSÉGEK

Számadatok

Cím Alcím Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

3 0 Küldöttségek 5 312 923 884 312 949 106 565 388 533,43

3. cím — Összesen 312 923 884 312 949 106 565 388 533,43



3 0. ALCÍM — KÜLDÖTTSÉGEK

Számadatok

Cím Alcím 
Jogcímcsoport 

Jogcím
Címsor PK 2014. évi költségvetés

2013. évi 
előirányzatok

2012. évi teljesítés 2012/2014

3 0 Küldöttségek

3 0 0 Küldöttségek

3 0 0 0 A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány 
javadalmazása és juttatásai 5.2 109 474 143 106 608 000 101 585 922,93 92,79 %

3 0 0 1 Külső munkatársak és külső szolgáltatások 5.2 60 973 741 62 239 106 56 339 694,36 92,40 %

3 0 0 2 Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások 5.2 19 035 000 21 407 000 21 490 472,31 112,90 %

3 0 0 3 Épületek és kapcsolódó költségek 5.2 103 062 000 99 642 000 100 877 596,10 97,88 %

3 0 0 4 Egyéb igazgatási kiadások 5.2 20 379 000 23 053 000 21 441 165,51 105,21 %

3 0 0 5 Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások 5.2 p.m. p.m. 263 653 682,22

3 0 0. jogcímcsoport — Részösszeg 312 923 884 312 949 106 565 388 533,43 180,68 %

3 0. alcím — Összesen 312 923 884 312 949 106 565 388 533,43 180,68 %

3 0 0. jogcímcsoport — Küldöttségek

3 0 0 0. jogcím — A személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és juttatásai

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

109 474 143 106 608 000 101 585 922,93

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken szolgálatot teljesítő és az Európai Unió területén működő 
nemzetközi szervezetekhez delegált, a létszámterv szerinti álláshelyet betöltő tisztviselőkkel és ideiglenes alkalmazottakkal 
kapcsolatban felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

— alapbérek, juttatások és a bérhez kapcsolódó egyéb kifizetések,

— baleset- és betegségbiztosítás, valamint egyéb társadalombiztosítási díjak,

— az  ideiglenes  alkalmazottak  munkanélküliségi  biztosítása  és  a  Bizottság  által  az  ideiglenes  alkalmazottnak  teljesítendő 
kifizetések,  amelyek a nyugdíjjogosultságnak  a származásuk szerinti  országban történő megteremtéséhez vagy fenntartásához 
szükségesek,

— egyéb juttatások és támogatások,

— túlóra,

— a javadalmazásra alkalmazott súlyozás költségei,

— a Tanács által a pénzügyi év során a javadalmazás tekintetében engedélyezett bármely módosítás költsége.

Az e jogcímben szereplő előirányzatokra 8 %-os átalányalapú csökkentést alkalmaztak. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

A kinevezésre és a javadalmazásra, valamint egyéb pénzügyi feltételekre vonatkozó, az EKSZ által elfogadott szabályok.

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek létrehozásáról szóló, 2000. november 
27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv (HL L 303., 2000.12.2., 16. o.).

Helyes magatartásra vonatkozó szabályzat a fogyatékkal élő személyek alkalmazása tekintetében, elfogadta az Európai Parlament 



Elnöksége, 2005. június 22-i határozat.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

3 0 0 1. jogcím — Külső munkatársak és külső szolgáltatások

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

60 973 741 62 239 106 56 339 694,36

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli uniós küldöttségekkel és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez akkreditált 
küldöttségekkel kapcsolatban felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

— a helyi és/vagy szerződéses alkalmazottak javadalmazása és ezeknek a munkáltató által fizetendő társadalombiztosítási díjai és  
juttatásai,

— a munkáltató hozzájárulásai a helyi alkalmazottak kiegészítő társadalombiztosításához,

— a kölcsönmunkaerő és a szabadúszó személyzet szolgáltatásai.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek.

3 0 0 2. jogcím — Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

19 035 000 21 407 000 21 490 472,31

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Európai Unió területén működő nemzetközi 
szervezetekhez akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

— a fiatal szakértők (friss egyetemi diplomások) az Európai Unió küldöttségeihez történő kiküldetéséhez kapcsolódó kiadások,

— a tagállamok és a harmadik országok fiatal diplomatái számára szervezett szemináriumok költségei,

— a tisztviselőknek a tagállamokból a küldöttségekhez történő ideiglenes áthelyezésének vagy átmeneti beosztásának költségei,

— az olyan tisztviselők és ideiglenes alkalmazottak részére fizetendő beilleszkedési és újrabeilleszkedési támogatások, akiknek a 
szolgálati jogviszony megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg  
kell változtatniuk a lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

— a  tisztviselőknek  és  ideiglenes  alkalmazottaknak  (ideértve  a  családtagokat  is)  a  szolgálati  jogviszony  megkezdésekor,  
megszűnésekor és az alkalmazás helyének megváltozása miatt felmerült utazási költségei,

— az  olyan  tisztviselők  és  ideiglenes  alkalmazottak  részére  fizetendő  költözési  költségek,  akiknek  a  szolgálati  jogviszony  
megkezdésekor, az alkalmazás helyének megváltozásakor vagy a szolgálati jogviszony megszűnésekor meg kell változtatniuk a 
lakóhelyüket, és máshol kell letelepedniük,

— az egyéb személyzetre vonatkozó egyéb költségek és juttatások, beleértve a jogi konzultációt is,

— a tisztviselők,  az  ideiglenes  alkalmazottak,  a  szerződéses  és  a  helyi  alkalmazottak  munkaerő-felvételi  eljárásának  költségei,  
ideértve a közzététel költségeit,  a vizsgákra és interjúkra behívott  pályázók utazási költségeit, napidíját és baleset-biztosítását,  
valamint  a  csoportos  munkaerő-felvételi  tesztek  szervezéséhez  és  a  munkaerő-felvételt  megelőző  orvosi  vizsgálatokhoz  
kapcsolódó költségeket,



— a küldöttségeknél működő orvosi jellegű felszerelés beszerzése, cseréje, beállítása és karbantartása,

— a tisztviselők, valamint a szerződéses és helyi alkalmazottak éves orvosi vizsgálatával összefüggő költségek, beleértve az ilyen  
vizsgálatok keretében végrehajtott laborvizsgálatokat, az orvosi és fogászati tanácsadás költségeit, valamint a munkahelyi AIDS-
politika költségeit,

— kulturális  tevékenységek,  valamint  a  külföldi  és  a  helyi  alkalmazottak  közötti  szociális  kapcsolatok  építésére  és  ápolására 
ösztönző kezdeményezések,

— meghatározott  összegű  juttatás  az  olyan  tisztviselők  részére,  akiknél  munkájukból  adódóan  rendszeresen  keletkeznek 
reprezentációs  költségek,  valamint  a  Bizottság  és/vagy  az  EKSZ  képviseletére  felhatalmazott  bizottsági  tisztviselőknél  a  
képviseletből  fakadóan és feladataikkal kapcsolatban felmerült költségek megtérítése (az unión belüli küldöttségek esetében a 
szállásköltségek egy részét a meghatározott összegű reprezentációs juttatás fedezi),

— a kiküldetésekkel kapcsolatos utazási költségek és napidíjak kifizetése, valamint a tisztviselők és egyéb alkalmazottak kiküldetése  
során felmerült járulékos vagy rendkívüli költségek,

— a szolgálat megkezdése előtt képzésre behívott sikeres pályázók utazási költségeivel és napidíjával kapcsolatos kiadások,

— az egészségügyi evakuáláshoz kapcsolódó utazási költségek és napidíjak,

— válsághelyzetekből adódó költségek, beleértve az utazási, szállás- és napidíjköltségeket,

— a személyzet készségeinek, valamint az intézmény teljesítményének fejlesztését célzó általános és nyelvi képzésekkel kapcsolatos  
kiadások,

— a  képzési  igények  felmérése,  a  képzések  megtervezése,  kialakítása  és  megtartása,  valamint  az  eredmények  értékelése  és  
ellenőrzése céljából foglalkoztatott szakértők díjai,

— a különböző szakterületek tanácsadóinak díjai, különösen a szervezeti módszerek, a vállalati tervezés és irányítás, a stratégia, a 
minőségbiztosítás és a személyzeti irányítás területein,

— az intézmény által tanfolyamok, szemináriumok és konferenciák formájában szervezett képzések megtervezésével, megtartásával  
és értékelésével járó kiadások (képzésirányítók/előadók költségei, utazási költségei, napidíja és a tananyag költségei),

— a tanfolyamszervezés gyakorlati és logisztikai szempontjaihoz kapcsolódó kiadások, ideértve a képzés, illetve helyi és regionális  
szeminárium helyszínéhez,  a szállításhoz  és a szükséges felszerelés bérléséhez,  valamint  a frissítőkhöz és ételhez kapcsolódó 
egyéb költségeket, 

— a konferenciákon és szimpóziumokon való részvételhez, valamint a szakmai és tudományos szervezetek tagdíjaihoz kapcsolódó 
költségek,

— a  kiadványokkal  és  tájékoztatókkal,  kapcsolódó  internetoldalakkal  kapcsolatos  képzési  költségek,  valamint  az  oktatási  
segédeszközök  költsége,  távoktatási  előfizetési  díjak  és  licencek  költsége,  könyvek,  sajtó-  és  multimédiás  termékek 
megvásárlásával járó költségek.

3 0 0 3. jogcím — Épületek és kapcsolódó költségek

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

103 062 000 99 642 000 100 877 596,10

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez 
akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

— a tisztviselők, ideiglenes alkalmazottak és szerződéses alkalmazottak ideiglenes lakhatási támogatása és napidíja,

— az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek által használt épületek bérleti és egyéb díjaira vonatkozóan:

— az Unión  kívül  tevékenykedő küldöttségek  hivatalai  vagy az  Unión  kívüli  kiküldetésben  tevékenykedő tisztviselők  által 
használt  épületek,  illetve  épületrészek  vonatkozásában:  bérleti  díjak (ezen belül  az ideiglenes szállás  költségei)  és adók, 
biztosítási  díjak,  felújítások  és nagyobb javítások,  a személyek és vagyontárgyak védelmére  szolgáló  szokásos  kiadások  
(titkosítóberendezések, széfek, ablakrácsok stb.),

— az Unión kívül tevékenykedő küldöttségek hivatalai által használt és a delegáltak lakóhelyeinek épületei, illetve épületrészei  



vonatkozásában:  víz-,  gáz-,  elektromosáram-  és tüzelőanyagdíjak,  karbantartások  és javítások,  fenntartási  és felújítási  és 
egyéb szokásos kiadások (utcatakarítási és szemétszállítási díjak, jelzőtáblák és jelzőoszlopok beszerzési költségei),

— az Unió területén belüli épületekre vonatkozó bérleti és egyéb díjak vonatkozásában:

— a  küldöttségek  hivatalai  által  használt  valamennyi  épület  és  épületrész  vonatkozásában:  bérleti  díj;  víz-,  gáz-, 
elektromosáram-  és  fűtési  díjak;  biztosítási  díjak;  karbantartás  és  javítás;  felújítások  és  nagyobb  javítások;  biztonsági  
kiadások,  különösen  a  tűzoltó  készülékek  felülvizsgálatával,  bérlésével  és  újratöltésével  járó  költségek;  a  tűzvédelmi  
berendezések  megvásárlása  és  karbantartása,  valamint  az  önkéntes  tűzoltó  tisztviselők  felszerelésének  cseréje,  hivatalos 
ellenőrzések költsége stb.,

— a tisztviselők által használt valamennyi épület vagy épületrész vonatkozásában: az épülethasználat biztonságával kapcsolatos  
kiadások megtérítése,

— építési  telkek  és  épületek  megvásárlásával  járó  kiadások  (vétel-  vagy  lízinglehetőség)  vagy  hivatali,  illetve  lakóépületek  
felépítése, beleértve az előzetes vizsgálatok és a különböző díjak költségeit.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.) 
203. cikke bevezette azt a lehetőséget, hogy az intézmények az ingatlanok vásárlását kölcsönből finanszírozzák. Ez a jogcím a 
küldöttségek számára vásárolt ingatlanokkal kapcsolatos kölcsönök költségeinek (a tőketörlesztésnek és a kamatnak) a fedezésére 
szolgál.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

3 0 0 4. jogcím — Egyéb igazgatási kiadások

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

20 379 000 23 053 000 21 441 165,51

Megjegyzések

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez 
akkreditált küldöttségeken felmerült következő kiadások fedezésére szolgál:

— a bútorok és a berendezések megvásárlásával,  bérletével, lízingjével és karbantartásával járó kiadások, beleértve különösen az  
audiovizuális, archiváló-, nyomtató-, könyvtári, tolmácsberendezéseket és a speciális irodai felszereléseket (fénymásoló gépek,  
lapolvasók, nyomtatók, faxgépek stb.), valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos dokumentáció és alkatrészek beszerzésével 
járó kiadások,

— generátorok,  légkondicionálók  stb.  és  hasonló  műszaki  berendezések  megvásárlásával,  karbantartásával  és  javításával  járó 
kiadások, valamint az ilyen berendezések beszerelésének költsége a küldöttségek jóléti létesítményeiben,

— a járművek, beleértve a szerszámokat is, megvásárlásával, cseréjével, bérletével, lízingjével, karbantartásával és javításával járó  
kiadások,

— a járművek biztosítási díjai,

— könyvek, dokumentumok és más nem rendszeres kiadványok megvásárlása, beleértve a frissítéseket, az újságokra, folyóiratokra 
és a különböző kiadványok előfizetési költségei, a folyóiratok megőrzésével járó fűzési és egyéb költségek,

— a hírügynökségi előfizetések költségei,

— a papír, a borítékok, az irodai és reprodukciós felszerelések, valamint a külső szolgáltató által készített nyomtatások költségei,

— a felszerelések szállítása és vámkezelése, az emeleti kézbesítők, a gépkocsivezetők stb. egyenruháinak beszerzése és tisztítása, a  
különböző biztosítástípusok (különösen a felelősség- és a lopásbiztosítás), a belső értekezletekre vonatkozó kiadások (különleges  
alkalmakkor felszolgált italok és étel), 

— a küldöttségek igazgatásának működéséhez szükséges tanulmányok, felmérések és konzultációk költségei, valamint bármely más,  
olyan operatív kiadás, amelyre az e jogcímcsoport alá tartozó jogcímek nem kifejezetten vonatkoznak,

— légi,  szárazföldi,  tengeri  úton  vagy  vasúton  továbbított  hagyományos  levelek,  jelentések  és  publikációk,  postai  és  egyéb 
csomagok posta- és szállítási költsége,

— a diplomáciai posta költsége,



— a tisztviselők lakóhelyeinek bútoraival és egyéb berendezéseivel kapcsolatos valamennyi kiadás,

— az  adatfeldolgozó  berendezések  (számítógépek,  terminálok,  miniszámítógépek,  perifériák,  kapcsolóeszközök),  beleértve  a 
megfelelő szoftvereket is (beszerzése, bérlete vagy lízingje),

— a  kiszervezett  szolgáltatások,  például  a  küldöttségek  adatkezelési  rendszereinek  fejlesztésére,  fenntartására  és  támogatására  
vonatkozóan,

— az  információk  papíralapú  reprodukciójához  szükséges  berendezések,  pl.  nyomtatók  és  szkennerek  beszerzése,  bérlete  vagy 
lízingje,

— a telefonkapcsolatot biztosító berendezések és kapcsolótáblák, valamint az adatátvitelre szolgáló berendezések beszerzése, bérlete  
vagy lízingje, a megfelelő szoftvereket is beleértve,

— a kábeles vagy rádiókommunikáció  (telefon,  telegráf,  telex, fax) előfizetési  díjai  és fix kiadásai,  az adatátviteli  hálózatokkal,  
telematikus szolgáltatásokkal stb. kapcsolatos kiadások, valamint a telefonkönyvek beszerzési költségei,

— az ilyen berendezésekhez kapcsolódó beszerelési,  konfigurálási,  karbantartási,  támogatási,  segítségnyújtási,  dokumentációs  és 
alkatrész-beszerzési költségek,

— a vészhelyzetben lévő küldöttségek aktív védelmével kapcsolatos műveletek kiadásai,

— valamennyi pénzügyi költség, különösen a bankköltségek,

— az előlegszámlák kiigazításai, amennyiben az engedélyezésre jogosult tisztviselő minden megfelelő intézkedést megtett a helyzet  
rendezése érdekében, és amennyiben a kiigazítási kiadás nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra;

— kiigazítások azokban az esetekben, amikor olyan követelést törölnek részben vagy egészen, amelyet már bevételként könyveltek a 
számlákon (különösen a kötelezettséggel szemben történő elszámolás esetén),

— kiigazítások azokban az esetekben, amikor a héa nem került beszedésre, és ahol az összeg már nem könyvelhető az eredeti kiadást 
tartalmazó sorra,

— bármely, a fenti esetekhez kapcsolódó kamat esetében, ha az nem könyvelhető másik, konkrét költségvetési sorra.

Ez a jogcím továbbá bármely olyan bank felszámolásából vagy megszűnéséből adódó veszteségek fedezetének szükség szerinti 
beillesztésére szolgál, amelynél a Bizottság előlegszámlával rendelkezik.

Olyan költségeket is fedezhet, amelyek a tagállamokkal – elsősorban válsággal összefüggésben – folytatott helyi együttműködés 
keretében merültek fel a küldöttségeknél. 

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege: p.m.

Jogalap

Az Európai Külügyi Szolgálat szervezetének és működésének a megállapításáról szóló, 2010. július 26-i 2010/427/EU tanácsi 
határozat (HL L 201., 2010.8.3., 30. o.) és különösen annak 5. cikke (10) bekezdése. 

3 0 0 5. jogcím — Küldöttségeknek nyújtott bizottsági hozzájárulások

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 263 653 682,22

Megjegyzések

A Bizottságtól vagy az Európai Fejlesztési Alapból (EFA) származó, a bizottsági alkalmazottak küldöttségeken való jelenlétéből 
eredő költségekhez hozzájáruló bármely bevétel a költségvetési rendelet 21. cikkével összhangban további előirányzatok 
rendelkezésre bocsátását eredményezheti.

Ez az előirányzat az Európai Unión kívüli európai uniós küldöttségeken és az Unió területén működő nemzetközi szervezetekhez 
akkreditált küldöttségeken foglalkoztatott, az EFA által finanszírozott bizottsági alkalmazottakat is magukban foglaló bizottsági 
alkalmazottakra vonatkozó kiadások fedezésére szolgál: 

— a helyi alkalmazottak (és a kölcsönmunkaerő) bére és bérrel kapcsolatos kiadásai,

— az említett  alkalmazottak  vonatkozásában a 3 0 0 0. (A személyzeti  szabályzat  hatálya alá tartozó állomány javadalmazása és 
juttatásai), a 3 0 0 1. (Külső alkalmazottak és külső szolgáltatások), a 3 0 0 2. (Az alkalmazottakhoz kapcsolódó egyéb kiadások), 



a 3 0 0 3. (Épületek és kapcsolódó költségek) és a 3 0 0 4. (Egyéb igazgatási kiadások) jogcím által fedezett kiadásokból való 
részesedés. 

Az előirányzat emellett a többi intézménnyel kötött, szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodások keretében más költségeket is 
fedezhet, például sajtó- és tájékoztatási tevékenységeket.

A költségvetési rendelet 21. cikkének (2) és (3) bekezdése szerinti címzett bevétel becsült összege 250 000 000 EUR.

10. CÍM — EGYÉB KIADÁSOK

Számadatok

Cím Alcím Címsor PK 2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

10 0 Előzetes előirányzatok p.m. p.m. 0,—

10 1 Rendkívüli tartalékalap 5.2 p.m. p.m. 0,—

10. cím — Összesen p.m. p.m. 0,—

10 0. ALCÍM — ELŐZETES ELŐIRÁNYZATOK

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Az ebben az alcímben szereplő előirányzatok átmenetiek, és csak más alcímekhez történő átcsoportosításuk után használhatók fel a 
költségvetési rendelettel összhangban.

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).

10 1. ALCÍM — RENDKÍVÜLI TARTALÉKALAP

Számadatok

2014. évi költségvetés 2013. évi előirányzatok 2012. évi teljesítés

p.m. p.m. 0,—

Megjegyzések

Ez az előirányzat a pénzügyi év során hozott költségvetési döntések nyomán felmerülő, előre nem becsülhető kiadások fedezésére 
szolgál.

1. S — Személyzet

1.1. S 1 — X. szakasz — Európai Külügyi Szolgálat

Tisztségcsoport és besorolási fokozat 2014(1) 2013(²)

Állandó álláshelyek
Ideiglenes 
álláshelyek

Az EKSZ-hez átcsoportosítandó

Állandó álláshelyek Ideiglenes 
álláshelyek 

AD 16 7 12

AD 15 29 38

AD 14 119 119



AD 13 198 198

AD 12 185 185

AD 11 69 69

AD 10 78 78

AD 9 83 82

AD 8 44 44

AD 7 70 56

AD 6 42 36

AD 5 44 33

AD összesen 968 0 950 0

AST 11 31 31

AST 10 27 27

AST 9 51 51

AST 8 57 1 57 1

AST 7 98 102

AST 6 95 112

AST 5 109 120

AST 4 58 58

AST 3 58 55

AST 2 68 68

AST 1 40 38

AST összesen 692 1 719 1

Mindösszesen 1 6601 1 1 669 2 1

Összes alkalmazott 1 661 1 670

1 A létszámterv felett nem kerülhet sor semmilyen ad personam vagy más kinevezésre.

2A létszámterv a következő ad personam kinevezéseket engedélyezi: AD 15-ből AD 16: 2 fő ; AD 14-ből AD 15: 3 fő; AD 13-ból 
AD 14: 1 fő.


