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Előterjesztés 

a Közgyűlés részére  

Tisztelt Közgyűlés! 
I. 

A Fővárosi Közgyűlés 2021. december 15-i ülésén elfogadta és megalkotta Budapest Főváros Önkormányzata 
2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendeletét.  
 
A 2022. évi költségvetés 25. fejezetében a „893701 Béremelési keret” címen 15 milliárd Ft került betervezésre 
a béremelés fedezetére tekintettel arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata továbbra sem enged abból, 
hogy megbecsülje a fővárosi fenntartású intézményeknél és fővárosi tulajdonú cégeknél a városért dolgozó 
közel 25 000 munkavállalóját. A csúcsra járó infláció, a megélhetés költségeinek drágulása mellett pedig még 
a szűkös költségvetési helyzet ellenére sem tehetjük meg, hogy ne emeljünk bért a dolgozóinknak.  
 
 A béremelés kereteit a 2021. évben a szakszervezetekkel megkötött Fővárosi Bérmegállapodás adja meg. A 
tárgyalások eredményeként 18 szakszervezettel kötöttük meg a 2024-ig tartó átfogó bérpolitikai 
megállapodást. 
 
Jelen előterjesztés javaslatot tesz a Budapest Főváros Önkormányzata 2022. évi költségvetésében 
betervezett Béremelési keret felosztására és a kapcsolódó előirányzat-módosítások végrehajtására annak 
érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat, a Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóság és a fővárosi önkormányzati tulajdonú társaságok részére a 2022. évi béremelés fedezete 
biztosításra kerüljön. A szociális, a kulturális és a köznevelési ágazatok esetében a központi költségvetés 
intézkedéseinek állami kompenzációját követően valósul meg a béremelés. 
 
A szociális és kulturális területen dolgozók esetében a kormány 20%-os béremelést jelentett be. A 
béremeléseket a kormány differenciált eszközrendszereken keresztül valósítja meg: 
 
A kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII.6.) Korm.rendelet végrehajtása érdekében 
támogatási igények bejelentését lehetővé tevő pályázaton a Budapest Brand Zrt. és a Budapest Film Zrt. nem 
tudott részt venni, ezért részükre összesen 78 millió forintot biztosítottunk az átlagosan 15%-os béremelés 
lebonyolítására. Abban az esetben, ha a kormányzati ígérettel ellentétben nem valósul meg a többi kulturális 
intézményünknél a béremelés, akkor a Fővárosnak a 15%-os mértékre történő rész tekintetében forrást kell 
találnia a későbbiekben. 
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A szociális, a köznevelési, és a gyermekétkeztetési területen dolgozók béremeléséhez nyújtott támogatásokat 
a kormány a 8/2022. (I.14.) Korm. rendeletben szabályozta. Jelen előterjesztés melléklete tartalmazza a 
kormány által nyújtott támogatások tervbevételét is. 
 
Az elmúlt hetekben a szakszervezeti képviselettel rendelkező Fővárosi Önkormányzati tulajdonú gazdasági 
társaságok és a fővárosi fenntartású intézmények többségében lezárultak a 2022. évi bértárgyalások. A 
Főpolgármesteri Hivatal és a Fővárosi Önkormányzati Rendészet esetében közös megállapodásra került sor 
a szakszervezettel 2021. december 20-án. A Budapest Esély Kft. 2022. január 7-én, a BKK 2022. január 12-
én, a BKV 2022. január 13-án, a Budapest Közút Zrt. január 17-én írta alá a szakszervezetekkel a 
bérmegállapodást, a BDK tájékoztatása szerint a megállapodás aláírása 2022. január 21-én várható. A 
Budapesti Közművek Zrt-nél az előterjesztés írásakor még nem zárultak le a tárgyalások.  
 
Ez alapján a 15 milliárd forintos béremelési keret lényegében teljes egészében felosztásra került. Ezzel, illetve 
a kormányzat által ígért emeléssel együtt összesen 23.934 fővárosi dolgozó bérét lehet megemelni 2022-ben. 
Ez azt jelenti, hogy a hivatalos inflációs adatokkal és prognózisokkal együtt 2021-2022-ben 5%-os reálbér 
emelés következhet be a Fővárosi Önkormányzat kötelékében dolgozók bérében. 
 

II. 
Továbbá a Budapest-pótlék bevezetéséhez kapcsolódóan a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról szóló Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 65/2013. (IX. 18.) 
önkormányzati rendelete (továbbiakban: Juttatási rendelet) módosításra kerül. 
 
A Fővárosi Önkormányzat vezetésének célja, hogy érdemi bérperspektívát teremtsen a dolgozóinak. Az elmúlt 
két évben több lépést is tettünk annak érdekében, hogy egységes szemléletben és bérpolitikai irányelvek 
alapján kezeljük a cégeinknél és az intézményeinknél dolgozókat. Ennek volt első eleme a 2020-ban több 
területen bevezetett Budapest-pótlék. Akkor is jeleztük, hogy ez csak a kezdet, hiszen a cél egy mindenkire 
kiterjedő, egységes szemléletű rendszer. 
 
A Bérszövetséget alkotó szakszervezetek és a Fővárosi Önkormányzat között 2021. június 3-án aláírásra 
került a BÉRPOLITIKAI MEGÁLLAPODÁS, majd ehhez a 2021. december elsején csatlakozó 9 szakszervezet 
egyetértő nyilatkozata. A megállapodás egyik elemeként a felek definiálták a Budapest-pótlék bevezetését, 
egységesítését.  
 
1. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 152. §-a alapján a 

közszolgálatban állók részére szociális jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. A Kttv. 237. §-
a szerint ezen juttatásokat az önkormányzati képviselő-testület rendeletben szabályozza. Ennek 
érdekében a Fővárosi Közgyűlés megalkotta a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi 
juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Juttatási rendelet). 

 
2021. december 20-án megállapodás született Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatalánál és a 
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóságánál a 2022. évi bérről Budapest-Pótlék bevezetéséről a 
Főváros Főpolgármesteri Hivatal, a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság és az MKKSZ között. 
 
A Főpolgármesteri Hivatalnál (Hivatal) és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál (FÖRI) 
foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére „Budapest-pótlék” elnevezésű juttatás 
bevezetése, illetve szabályozása érdekében javaslatot teszek a Juttatási rendelet módosítására. 
  
Ezen juttatásforma alapvető célja a Juttatási rendelet hatálya alá tartozó munkatársak Főváros 
szolgálatában a Hivatalnál, a FÖRI-nél, továbbá a Budapest Főváros Önkormányzat egyéb költségvetési 
szervénél, többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságánál vagy ezek jogelődjénél eltöltött jogviszony 
időtartamának elismerése. 
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A Juttatási rendelet módosítása esetén ezen juttatási forma a Hivatal és a FÖRI munkaviszonyban álló 
munkatársai részére is azonos szabályokkal biztosításra kerül. 

2. A Fővárosi Közgyűlés a 238/2020. (III.25.) Főv. Kgy. határozatával a „Budapest-pótlékot” a Fővárosi
Önkormányzat fenntartásában lévő kulturális, köznevelési, szociálpolitikai ágazathoz tartozó költségvetési
intézmények esetében új bérelemként már a 2020. költségvetési évtől bevezette azzal, hogy
annak dolgozónkénti összege megállapítását befolyásolja a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában
működő költségvetési intézményeknél vagy tulajdonában lévő gazdasági társaságoknál eltöltött jogviszony
összesített időtartama, valamint a teljes munkaidőre átszámított alapbér szerint az intézményi
átlagkeresettől legalább húsz százalékkal elmaradó alapbérrel rendelkező közalkalmazottak esetében a
mérlegelés szerinti magasabb bértöbblet biztosítása.

A BÉRPOLITIKAI MEGÁLLAPODÁS-ban foglalt szándéknak megfelelően (Fővárosi Önkormányzat
egészére vonatkozó egységes rendszer kidolgozása és bevezetése) megvizsgáljuk annak lehetőségét
következő lépcsőként – a 2023-as költségvetési évtől –, a Hivatal és a FÖRI  tapasztalatainak értékelése
nyomán szükséges esetleges kisebb kiigazításokkal kívánjuk bevezetni a „Budapest-pótlék”-ot a Fővárosi
Önkormányzat fenntartásában lévő valamennyi intézménye, illetve 100 % tulajdonában lévő valamennyi
gazdasági társasága munkatársaira vonatkozóan.

3. A szakszervezetekkel való tárgyalás eredményeként a Fővárosi Érdekegyezető Tanács Közszolgáltatások
munkacsoportjában az alábbi megállapodás született:

„A pótlék mértékét a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában, tulajdonában lévő intézményekben, illetve
gazdasági társaságoknál lévő munkáltatóknál munkaviszonyba, vagy közalkalmazotti, közszolgálati
jogviszonyban összesen eltöltött évektől függően kell megállapítani. A figyelembe veendő időszak
megszakítható, a jogosultságszerző időszakok korábbról nem vesznek el. A pótlék mértéke egységesen
minden év január elsején kerül megállapításra, kifizetése évi két alkalommal történik. A pótlékra történő
jogosultság fél éves munkaviszonyál indul. A számítási alap mértéke a minimálbérhez viszonyított, amely
annak 60%-ától 160%-áig differenciál. Eszerint a kezdőösszeg a minimálbér 60%-a, amely ezt követően
minden évben 2%-kal emelkedik egészen a 20. évig. Ekkor a minimálbér 100%-át kapja a munkavállaló,
amely innentől kezdve öt évente emelkedik a minimálbér 10%-ával, amely emelkedés 50 év jogosultsági
ideig tart. Ekkor a pótlék mértéke a minimálbér 160%-a.”

Azokon a területeken, ahol 2020 óta nem volt Budapest-pótlék, ott 2022-ben szintén teljeskörűen 
igyekszünk ezt bevezetni, már az egységesített rendszer alapján. Így a Főpolgármesteri Hivatal és a 
FÖRI mellett a Budapest Esély Kft. és a Budapest Film Zrt. munkavállalói is részesülnek ebből a juttatásból. 
Ezzel nagyságrendileg 22.000 dolgozónk részesül Budapest-pótlékban 2022-től kezdve. 

A fentieken túl a Juttatási rendelet további módosítása szükséges tekintettel arra, hogy a Főpolgármesteri 
Hivatal gazdasági szervezetének megszervezése, a gazdasági vezetői feladatok ellátása indokolttá teszi a 
gazdasági igazgatói munkakör megteremtését. Ennek a szervezeti hierarchiában való elhelyezését és vezetői 
illetmény-pótléka megállapításának szabályait is rendezi a javaslat, összhangban a Kttv. rendelkezéseivel. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.)  17. § (2) bekezdése szerint szükséges 
hatásvizsgálat az 1. számú, a módosításokkal egységes szerkezetű szöveg pedig a 2. számú függelékként 
kerül csatolásra. 

A Jat. 19. § (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően megtörtént a lakosság közvetlen tájékoztatása a 
budapest.hu honlapon keresztül annak érdekében, hogy az érintettek tudomást szerezzenek a készülő 
rendelet-tervezetről. 

Kérem a Tisztelt Fővárosi Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 
elfogadni szíveskedjen. 



4 / 5 oldal

Döntési  javaslat  

A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy: 

A béremeléshez nyújtott központi költségvetési támogatás tervbevétele érdekében Budapest Főváros 
Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetéséről szóló 43/2021. (XII. 22.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 25. fejezetének „852101 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása” cím, „852801 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása” cím, 
„853901 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása” cím működési célú 
támogatások államháztartáson belülről kiemelt előirányzatának mindösszesen 1 301 079 ezer Ft-tal történő 
megemelését és ezzel egyidejűleg az érintett intézményi és önkormányzati címek és kiemelt előirányzatok 
megemelését, valamint a béremelési keret felosztása érdekében az 1. melléklet 25. fejezetének „893701 
Béremelési keret” cím egyéb működési célú kiadások előirányzatának 15 064 312 ezer Ft-tal történő 
csökkentését és ezzel egyidejűleg azonos összeggel az érintett - adott fejezetekhez tartozó - intézményi, 
hivatali és önkormányzati címek és kiemelt előirányzatok megemelését rendeli el az 1. számú melléklet szerint. 

határidő: azonnal 
felelős: Karácsony Gergely főpolgármester 

Megalkotja a ……/2022. (         ) önkormányzati rendeletét a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és 
egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról a 2. számú 
melléklet szerinti tartalommal. 

Döntéshozatal módja: 

Az 1-2. pontok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges. 

Kelt Budapesten, a minősített elektronikus aláírásban foglalt időbélyegző szerinti időpontban. 

Kiss Ambrus 
főpolgármester-helyettes 
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Láttam: 

dr. Számadó Tamás 
főjegyző 
 

 

 
mellékletek: 

1. Költségvetési előirányzatok módosítása 

2. Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...) önkormányzati rendelete a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi 

Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 

65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról 

3. Indokolás 

 

függelékek: 

1. hatásvizsgálat 

2. 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet a módosításokkal egyéges szerkezetben 



1. sz. melléklet

Költségvetési év: 2022.
adatok ezer Ft‐ban

MÓDOSÍTÁS

fejezet címkód Címkód megnevezése
Kie‐
melt 
ei.

Ügyletkód Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat neve
Működési 
kiadás

Működési 
bevétel

Felhalmo‐
zási kiadás

Felhalmo‐
zási bevétel

Finanszí‐
rozási kiadás

Finanszírozási 
bevétel

(+/‐)

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

a) Béremeléshez nyújtott központi költségvetési támogatás tervbevétele

25. 852101

Települési önkormányzatok 
szociális, gyermekjóléti és 
gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

B1
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

9 468 460 1 176 409 10 644 869

25. 852801
Helyi önkormányzatok 
működésének általános 
támogatása

B1
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

7 155 396 108 082 7 263 478

25. 853901
Települési önkormányzatok 
egyes köznevelési 
feladatainak támogatása

B1
Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

143 871 16 588 160 459

K1 Személyi juttatások 865 417 73 276 938 693

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

146 166 9 526 155 692

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

1 139 069 82 802 1 221 871

K1 Személyi juttatások 551 871 89 560 641 431

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

89 696 11 643 101 339

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

789 855 101 203 891 058

K1 Személyi juttatások 761 357 66 985 828 342

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

142 086 8 708 150 794

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

921 783 75 693 997 476

K1 Személyi juttatások 1 452 150 128 049 1 580 199

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

278 895 16 646 295 541

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

1 845 197 144 695 1 989 892

K1 Személyi juttatások 743 400 70 605 814 005

5. 210701
Fővárosi Önkormányzat 
Kamaraerdei Úti Idősek 
Otthona 

3. 210401
Fővárosi Önkormányzat 
Vázsonyi Vilmos Idősek 
Otthona (Rózsa utca)

4. 210601
Fővárosi Önkormányzat 
Halom Utcai Idősek Otthona 

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

ÉRVÉNYES  ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 
ELŐIRÁNYZAT

2. 210301
Fővárosi Önkormányzat 
Alacskai Úti Idősek Otthona 



1. sz. melléklet

Költségvetési év: 2022.
adatok ezer Ft‐ban

MÓDOSÍTÁS

fejezet címkód Címkód megnevezése
Kie‐
melt 
ei.

Ügyletkód Feladat megnevezése Kiemelt előirányzat neve
Működési 
kiadás

Működési 
bevétel

Felhalmo‐
zási kiadás

Felhalmo‐
zási bevétel

Finanszí‐
rozási kiadás

Finanszírozási 
bevétel

(+/‐)

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

KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

ÉRVÉNYES  ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 
ELŐIRÁNYZAT

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

132 741 9 179 141 920

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

877 246 79 784 957 030

K1 Személyi juttatások 1 091 675 98 811 1 190 486

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

190 056 12 846 202 902

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

1 170 931 111 657 1 282 588

K1 Személyi juttatások 714 790 89 189 803 979

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

112 333 11 595 123 928

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

799 903 100 784 900 687

K1 Személyi juttatások 824 524 74 017 898 541

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

159 643 9 622 169 265

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

996 398 83 639 1 080 037

K1 Személyi juttatások 665 285 63 284 728 569

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

126 945 8 227 135 172

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

778 141 71 511 849 652

K1 Személyi juttatások 562 265 50 701 612 966

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

87 972 6 591 94 563

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

638 651 57 292 695 943

Fővárosi Önkormányzat 
Vámosmikolai Idősek 

Otthona
21230111.

9. 211501
Fővárosi Önkormányzat 
Gyulai Idősek Otthona 

10. 212001
Fővárosi Önkormányzat  
Szombathelyi Idősek 
Otthona

7. 210901
Fővárosi Önkormányzat 
Pesti Úti Idősek Otthona 

8. 211401
Fővárosi Önkormányzat 
Gödöllői Idősek Otthona 

6. 210801
Fővárosi Önkormányzat 
Kútvölgyi Úti Idősek Otthona
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KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSA

ÉRVÉNYES  ELŐIRÁNYZAT
MÓDOSÍTOTT 
ELŐIRÁNYZAT

K1 Személyi juttatások 2 063 092 161 806 2 224 898

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

348 790 21 035 369 825

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

3 271 934 182 841 3 454 775

K1 Személyi juttatások 920 576 33 307 953 883

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

149 482 4 330 153 812

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

821 042 37 637 858 679

K1 Személyi juttatások 137 548 7 943 145 491

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

21 826 1 032 22 858

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

342 235 8 975 351 210

K1 Személyi juttatások 106 610 6 737 113 347

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

17 470 876 18 346

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

157 685 7 613 165 298

K1 Személyi juttatások 1 185 481 41 479 1 226 960

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

206 533 5 392 211 925

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

2 225 119 46 871 2 271 990

25. 840101
Költségvetési szerveknek 
folyósított támogatás

K915
Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása

34 211 858 1 155 360 35 367 218

14. 390421 Cseppkő Óvoda

17. 390501
Étkeztetési Szolgáltató 
Gazdasági szervezet

Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és 

Intézményei
21270212.

Fővárosi Önkormányzat 
Óvodája

39041113.

Budapesti Módszertani 
Szociális Központ és 

Intézményei
21270112.
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25. 840102
Költségvetési szerveknek 
folyósított támogatás

K915
Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása

839 457 37 637 877 094

25. 893701 Béremelési keret K5
Egyéb működési célú
kiadások

15 000 000 108 082 15 108 082

b) Bérkeret felosztása

25. 893701 Béremelési keret K5
Egyéb működési célú
kiadások

15 108 082 ‐15 064 312 43 770

1. 100101
Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság

K1 Személyi juttatások 2 196 585 221 239 2 417 824

1. 100101
Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

383 762 28 761 412 523

1. 100101
Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóság

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

3 131 698 250 000 3 381 698

25. 840101
Költségvetési szerveknek 
folyósított támogatás

K915
Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása

34 211 858 250 000 34 461 858

24. 710901
Igazgatási apparátus 
kiadásai

K1 Személyi juttatások 4 929 690 519 493 5 449 183

24. 710901
Igazgatási apparátus 
kiadásai

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

759 116 56 096 815 212

24. 710901
Igazgatási apparátus 
kiadásai

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

5 719 689 575 589 6 295 278

24. 712403 Adó Főosztály kiadásai K1 Személyi juttatások 777 058 68 520 845 578
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24. 712403 Adó Főosztály kiadásai K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

109 665 9 622 119 287

24. 712403 Adó Főosztály kiadásai B816
Központi, irányító szervi
támogatás

887 002 78 142 965 144

24. 714401
Bizottsági elnökök munkáját 
segítők kiadásai

K1 Személyi juttatások 114 731 14 493 129 224

24. 714401
Bizottsági elnökök munkáját 
segítők kiadásai

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

18 197 ‐861 17 336

24. 714401
Bizottsági elnökök munkáját 
segítők kiadásai

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

132 928 13 632 146 560

24. 714501
Kompenzációs listás 
képviselők munkáját segítők 
kiadásai

K1 Személyi juttatások 45 776 5 228 51 004

24. 714501
Kompenzációs listás 
képviselők munkáját segítők 
kiadásai

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

7 320 ‐378 6 942

24. 714501
Kompenzációs listás 
képviselők munkáját segítők 
kiadásai

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

53 096 4 850 57 946

24. 714601
Képviselőcsoportok 
munkáját segítők kiadásai

K1 Személyi juttatások 73 557 9 352 82 909

24. 714601
Képviselőcsoportok 
munkáját segítők kiadásai

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

11 596 ‐548 11 048
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24. 714601
Képviselőcsoportok 
munkáját segítők kiadásai

B816
Központi, irányító szervi
támogatás

85 153 8 804 93 957

25. 845901
Főpolgármesteri Hivatalnak 
folyósított támogatás

K915
Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása

9 297 458 602 875 9 900 333

25. 845903
Főpolgármesteri Hivatalnak 
folyósított támogatás

K915
Központi, irányító szervi
támogatás folyósítása

918 939 78 142 997 081

25. 810201

BKK Zrt. közösségi 
közlekedés 
közlekedésszervezői 
feladatai

K5
Egyéb működési célú
kiadások

117 598 320 10 192 449 127 790 769

25. 823601 BKK Zrt. egyéb feladatai K3 Dologi kiadások 189 465 16 626 206 091

25. 825601
BKK Zrt. stratégiai 
közútkezelési feladatok

K3 Dologi kiadások 212 215 176 925 389 140

25. 815701 Budapest Film Zrt. K5
Egyéb működési célú
kiadások

99 000 41 991 140 991

25. 816301
Budapesti Sportszolgáltató 
Központ Közhasznú 
Nonprofit Kft.

K5
Egyéb működési célú
kiadások

183 748 30 000 213 748

25. 816901
Budapest Brand Nonprofit 
Zrt.

K5
Egyéb működési célú
kiadások

1 230 000 36 000 1 266 000

25. 821901 BFVT Kft. közszolgáltatás K3 Dologi kiadások 554 000 39 200 593 200

25. 822701 Közvilágítás K3 BDK Kft. (Szolgáltatási díj) Dologi kiadások 4 457 984 131 162 4 589 146

25. 822901
Budapesti Temetkezési 
Intézet Zrt.

K5 BKM Nzrt.‐BTI Temetkezési Divízió
Egyéb működési célú
kiadások

433 215 439 131 872 346
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25. 823001
BKM NZrt.‐FKF Köztisztasági 
Divízió

K5
Egyéb működési célú
kiadások

9 465 201 1 680 238 11 145 439

25. 814101
BKM NZrt.‐FŐKERT 
Kertészeti Divízió

K5
Egyéb működési célú
kiadások

4 427 479 598 337 5 025 816

25. 823701
Szennyvízkezelési 
közszolgáltatási feladatok

K5
Egyéb működési célú
kiadások

414 986 55 444 470 430

25. 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás K3 825001003
Ingatlanértékesítés és portfólió 
kezelés 

Dologi kiadások 586 900 38 857 625 757

25. 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás K3 825001004 Lakásgazdálkodási feladatok Dologi kiadások 1 585 834 74 316 1 660 150

25. 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás K3 825001005 Vagyongazdálkodási feladatok Dologi kiadások 914 593 16 386 930 979

25. 825001 BFVK Zrt. Közszolgáltatás K3 825001008 Karbantartási, takarítási feladatok Dologi kiadások 376 673 14 742 391 415

25. 825401
Budapest Közút Zrt. operatív 
közútkezelési feladatok

K3 Dologi kiadások 5 466 594 ‐76 989 5 389 605

25. 825401
Budapest Közút Zrt. operatív 
közútkezelési feladatok

K5
Egyéb működési célú
kiadások

3 653 233 503 599 4 156 832

25. 825501
Budapest Közút Zrt. egyéb 
feladatai

K3 Dologi kiadások 1 407 301 88 697 1 495 998

25. 810502
BUDAPEST ESÉLY Nonprofit 
Kft.

K3 Dologi kiadások 22 812 2 262 25 074

25. 810502
BUDAPEST ESÉLY Nonprofit 
Kft.

K5
Egyéb működési célú
kiadások

209 686 9 159 218 845
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25. 888001
Önkormányzati választott 
tisztségviselők kiadásai 

K1 Személyi juttatások 83 383 12 047 95 430
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25. 888001
Önkormányzati választott 
tisztségviselők kiadásai 

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

13 027 ‐292 12 735

25. 888002

Önkormányzati választott 
tisztségviselők kiadásai és a 
Budapesti Ösztöndíj 
Program

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

985 ‐154 831

25. 886401
Fővárosi Önkormányzat 
Képviselő Testületének 
juttatásai

K1 Személyi juttatások 98 352 13 556 111 908

25. 886401
Fővárosi Önkormányzat 
Képviselő Testületének 
juttatásai

K2
Munkaadókat terhelő
járulékok és szociális
hozzájárulási adó

14 587 ‐394 14 193



1 

Budapest Főváros Önkormányzata Közgyűlésének 

.../.... (...) önkormányzati rendelete 

a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál 
dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló  

65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Budapest Főváros Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti 
jogalkotó hatáskörében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 236. § (4) 
bekezdésében és (5) bekezdés c) pontjában, továbbá 237. §-ában meghatározott feladatkörében 
eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) 
önkormányzati rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„8. § 

(1) A köztisztviselő „Budapest-pótlék” elnevezéssel a Főpolgármesteri Hivatalnál, a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál, továbbá Budapest Főváros Önkormányzata egyéb
költségvetési szervénél, többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságánál vagy ezek jogelődjénél
eltöltött jogviszony összesített időtartamához igazodó mértékben, éves összegben meghatározott
juttatásra jogosult.

(2) A jogosultsághoz figyelembe vehető időtartam meghatározása szempontjából a tárgyév első napja
az irányadó.

(3) A juttatás mértékét az 1. melléklet határozza meg. A juttatás éves összege száz forintra kerekítve
kerül megállapításra.

(4) A juttatás évente két részletben, legkésőbb június, illetve december hónap végéig kerül kifizetésre.

(5) Azt a köztisztviselőt, akinek jogviszonya a Főpolgármesteri Hivatalban, illetve a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál év közben jön létre vagy szűnik meg, a juttatás a tárgyévi
jogviszonyának időtartama alapján számított időarányos összegben illeti meg.

(6) A próbaidejét töltő köztisztviselőnek legkorábban a próbaidő eredményes elteltét követően kell a
juttatást kifizetni. Ha a köztisztviselő jogviszonya a próbaidő eltelte előtt megszűnik vagy a
próbaideje a tárgyév után jár le, a juttatás a tárgyévben nem illeti meg.

(7) A tárgyévben egybefüggően harminc napot meghaladóan távollévő köztisztviselő az éves összeg
azon időarányos részére jogosult, amely időszak alatt illetményre jogosult.”

2. §

Mihókné Dr. 
Kovácsházy 
Nóra

Digitálisan aláírta:  Mihókné 
Dr. Kovácsházy Nóra 
Dátum: 2022.01.20 10:16:31 
+01'00'

2. sz. melléklet
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A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) 
önkormányzati rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. § 

(1) Az e rendeletben vagy más jogszabályban megállapított juttatások és támogatások mértékét – a 
3/A. § és a 8. § szerinti juttatás kivételével – a Főpolgármesteri Hivatal vezetője, illetve a Fővárosi 
Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója a költségvetési rendeletben rendelkezésre álló 
pénzügyi fedezetre tekintettel a közszolgálati szabályzatban vagy egyedi utasításban határozza meg.  

(2) A juttatások és támogatások igénybevételének részletes szabályait a Főpolgármesteri Hivatal 
vezetője, illetve a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság igazgatója a közszolgálati 
szabályzatban állapítja meg.” 

3. § 

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) 
önkormányzati rendelet „Juttatások” alcíme a következő 12. §-sal egészül ki: 

„12. § 

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló …/2022. ( . ) önkormányzati rendelettel megállapított 8. 
§-t 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.” 

4. § 

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) 
önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

5. § 

A Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóságnál dolgozó 
köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról szóló 65/2013. (IX. 18.) 
önkormányzati rendelet 
a) 2. § a) pontjában a „főosztályvezető,” szövegrész helyébe a „főosztályvezető és a gazdasági 

igazgató,” szöveg, 
b) 2. § b) pontjában a „továbbá szervezeti egység vezetése nélkül a főosztályvezető-helyettes 

részére” szövegrész helyébe a „szervezeti egység vezetése nélkül a főosztályvezető-helyettes, 
továbbá a gazdaságiigazgató-helyettes részére” szöveg, 

c) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy főosztályvezetői” szövegrész helyébe a „ , 
főosztályvezetői vagy gazdasági igazgatói” szöveg, 

d) 3. § (1) bekezdés b) pontjában az „osztályvezetői kinevezés” szövegrész helyébe az 
„osztályvezetői” szöveg és a „főosztályvezető-helyettesi kinevezés” szövegrész helyébe a 
„főosztályvezető-helyettesi, vagy gazdasági igazgatóhelyettesi kinevezés” szöveg 

lép. 
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6. §

Hatályát veszti a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti 
Igazgatóságnál dolgozó köztisztviselőket megillető szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról 
szóló 65/2013. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 
a) 1. § (3) bekezdése,
b) 2. § nyitó szövegrészében a „belső” szövegrész.

7. §

Ez a rendelet 2022. február 1-jén lép hatályba. 

          dr. Számadó Tamás  Karácsony Gergely 
                   főjegyző       főpolgármester 
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1. melléklet

„1. melléklet 

A „Budapest-pótlék”-ként fizetett juttatás mértéke a jogosultsághoz figyelembe vehető 
időtartam alapján 

A B 
Időtartam 

(év) 
Éves összeg 

(tárgyévi minimálbér* havi összegének %-ában) 
1 0,5 60 
2 1 62 
3 2 64 
4 3 66 
5 4 68 
6 5 70 
7 6 72 
8 7 74 
9 8 76 

10 9 78 
11 10 80 
12 11 82 
13 12 84 
14 13 86 
15 14 88 
16 15 90 
17 16 92 
18 17 94 
19 18 96 
20 19 98 
21 20 100 
22 21 100 
23 22 100 
24 23 100 
25 24 100 
26 25 110 
27 26 110 
28 27 110 
29 28 110 
30 29 110 
31 30 120 
32 31 120 
33 32 120 
34 33 120 
35 34 120 
36 35 130 
37 36 130 
38 37 130 
39 38 130 
40 39 130 
41 40 140 
42 41 140 
43 42 140 
44 43 140 
45 44 140 
46 45 150 
47 46 150 
48 47 150 
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49 48 150 
50 49 150 
51 50 160 

* Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb
összege”
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Általános indokolás 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv) 237. §-a lehetőséget ad arra, 
hogy a képviselő-testület a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 

E felhatalmazásra tekintettel a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére 
2022. évtől kezdődően „Budapest-pótlék” elnevezéssel külön juttatás kerül bevezetésre, amelynek 
a célja a Budapestért végzett munka külön elismerése. A javaslat meghatározza a juttatás 
mértékét, főbb feltételrendszerét.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz, a 3. §-hoz és a 4. §-hoz  
A Fővárosi Önkormányzat és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése szerinti intézményei, valamint a Bérszövetség elnevezés alatt
együttesen fellépő szakszervezetek között 2021-2024. évekre vonatkozóan Bérpolitikai megállapodás
jött létre. Eszerint a felek szükségesnek tartják a béremelést, melynek eszközeként definiálják több
elem mellett a „Budapest pótlék” bevezetését, egységesítését.

A Fővárosi Közgyűlés a 238/2020. (III.25.) Főv. Kgy. határozatával a „Budapest-pótlékot” a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő kulturális, köznevelési, szociálpolitikai ágazathoz tartozó 
költségvetési intézmények esetében új bérelemként már a 2020. költségvetési évtől bevezette azzal, 
hogy annak dolgozónkénti összege megállapítását befolyásolja a Fővárosi Önkormányzat 
fenntartásában működő költségvetési intézményeknél vagy tulajdonában lévő gazdasági 
társaságoknál elöltött jogviszony összesített időtartama, valamint a teljes munkaidőre átszámított 
alapbér szerint az intézményi átlagkeresettől legalább húsz százalékkal elmaradó alapbérrel 
rendelkező közalkalmazottak esetében a mérlegelés szerinti magasabb bértöbblet biztosítása. 

A javaslat a 2022. költségvetési évtől a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőknek és közszolgálati ügykezelőknek is 
bevezeti juttatásként a „Budapest-pótlék”-ot és meghatározza annak mértékét, főbb 
feltételrendszerét. Mivel ezen juttatásforma alapvető célja szintén a főváros érdekében dolgozó 
munkatársak, Fővárosi Önkormányzatnál (intézményeinél, gazdasági társaságainál) jogviszonyban 
eltöltött szolgálati idejének elismerése, a juttatás mértéke ennek megfelelően differenciált. 

A 2. §-hoz 

A javaslat pontosítja a rendelet szövegét, tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet az egyes 
juttatások mértékét nem határozza meg, hanem egy általános fedezetet biztosít e célból, ezért 
szükséges rendelkezni arról, hogy ki jogosult e keretek között a juttatás adott évi mértékének 
megállapítására.   

Az 5. §-hoz 
A Főpolgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének megszervezése, a gazdasági vezetői feladatok 
ellátása indokolttá teszi egy gazdasági igazgatói munkakör megteremtését, ennek a szervezeti 
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hierarchiában való elhelyezését és vezetői illetménypótléka megállapításának szabályait is rendezi a 
javaslat, összhangban a Kttv. rendelkezéseivel. 

A 6. §-hoz 
A javaslat 6. § a) pontjának az indoka, hogy a prémiumévek programról és a különleges 
foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényt 2020. április 1-jétől hatályon kívül 
helyezte a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi 
CXXVI. törvény 100. § (2) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a prémium évek program tekintetében
az alanyi kör 2020. március 31. után nem értelmezhető, mert olyan kifutó rendszert szabályozott,
amelyhez a törvény rendelkezése alapján 2010. december 31-éig lehetett utoljára csatlakozni.

A 7. §-hoz 
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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3. sz. melléklet

Általános indokolás 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv) 237. §-a lehetőséget ad arra, 
hogy a képviselő-testület a törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, 
kulturális, egészségügyi juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat. 

E felhatalmazásra tekintettel a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők részére 
2022. évtől kezdődően „Budapest-pótlék” elnevezéssel külön juttatás kerül bevezetésre, amelynek 
a célja a Budapestért végzett munka külön elismerése. A javaslat meghatározza a juttatás 
mértékét, főbb feltételrendszerét.  

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz, a 3. §-hoz és a 4. §-hoz  
A Fővárosi Önkormányzat és annak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 41. § (6) bekezdése szerinti intézményei, valamint a Bérszövetség elnevezés alatt
együttesen fellépő szakszervezetek között 2021-2024. évekre vonatkozóan Bérpolitikai megállapodás
jött létre. Eszerint a felek szükségesnek tartják a béremelést, melynek eszközeként definiálják több
elem mellett a „Budapest pótlék” bevezetését, egységesítését.

A Fővárosi Közgyűlés a 238/2020. (III.25.) Főv. Kgy. határozatával a „Budapest-pótlékot” a Fővárosi 
Önkormányzat fenntartásában lévő kulturális, köznevelési, szociálpolitikai ágazathoz tartozó 
költségvetési intézmények esetében új bérelemként már a 2020. költségvetési évtől bevezette azzal, 
hogy annak dolgozónkénti összege megállapítását befolyásolja a Fővárosi Önkormányzat 
fenntartásában működő költségvetési intézményeknél vagy tulajdonában lévő gazdasági 
társaságoknál elöltött jogviszony összesített időtartama, valamint a teljes munkaidőre átszámított 
alapbér szerint az intézményi átlagkeresettől legalább húsz százalékkal elmaradó alapbérrel 
rendelkező közalkalmazottak esetében a mérlegelés szerinti magasabb bértöbblet biztosítása. 

A javaslat a 2022. költségvetési évtől a Főpolgármesteri Hivatalban és a Fővárosi Önkormányzati 
Rendészeti Igazgatóságnál foglalkoztatott köztisztviselőknek és közszolgálati ügykezelőknek is 
bevezeti juttatásként a „Budapest-pótlék”-ot és meghatározza annak mértékét, főbb 
feltételrendszerét. Mivel ezen juttatásforma alapvető célja szintén a főváros érdekében dolgozó 
munkatársak, Fővárosi Önkormányzatnál (intézményeinél, gazdasági társaságainál) jogviszonyban 
eltöltött szolgálati idejének elismerése, a juttatás mértéke ennek megfelelően differenciált. 

A 2. §-hoz 

A javaslat pontosítja a rendelet szövegét, tekintettel arra, hogy a költségvetési rendelet az egyes 
juttatások mértékét nem határozza meg, hanem egy általános fedezetet biztosít e célból, ezért 
szükséges rendelkezni arról, hogy ki jogosult e keretek között a juttatás adott évi mértékének 
megállapítására.  

Az 5. §-hoz 
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A Főpolgármesteri Hivatal gazdasági szervezetének megszervezése, a gazdasági vezetői feladatok 
ellátása indokolttá teszi egy gazdasági igazgatói munkakör megteremtését, ennek a szervezeti 
hierarchiában való elhelyezését és vezetői illetménypótléka megállapításának szabályait is rendezi a 
javaslat, összhangban a Kttv. rendelkezéseivel. 

A 6. §-hoz  
A javaslat 6. § a) pontjának az indoka, hogy a prémiumévek programról és a különleges 
foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvényt 2020. április 01-jétől hatályon kívül 
helyezte a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi 
CXXVI. törvény 100. § (2) bekezdése, figyelemmel arra, hogy a prémium évek program tekintetében 
az alanyi kör 2020. március 31. után nem értelmezhető, mert olyan kifutó rendszert szabályozott, 
amelyhez a törvény rendelkezése alapján 2010. december 31-éig lehetett utoljára csatlakozni. 
  

A 7. §-hoz  
A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 
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